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Dikkat : Bu kitapçık  http://www.misticshop.tk  sitesi harici hiçbir yerde 

satılamaz ve paylaşılamaz her kitap içi kodludur her müşteriye ayrı kod ile 

gider bu kitabın dağıtılması halinde alan müşteri tespit edilir ve bilerek 

veya bilmeyerek yapması dikkate alınmaksızın sorumlu olur mazeret kabul 

edilmez o sebeple dikkatli olunmalıdır. 

Hırsızlık malı ile hayırlı iş yapılamaz hırsızlık malı Allah razı olsun diyerek 

alınamaz. 

Kitapçığı satan dağıtan takas yapanlara hakım helal değildir ve her türlü 

maddi manevi sorumluluğu yüklenmiş olurlar.  

Hayırlara vesile olması ve bilmediğiniz, gözünüzden kaçmış bir yada birkaç 

şeyi bulabilmeniz umudu ile. 
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                                                                           Önsöz   
  Bu kitapçı ğın  hazırlanı ş sebebi günümüzde muskaların çok gündemde  

olması ve beraberinde bu konuyu   istismar edenleri nde fazlala şması vede gelen yo ğun 
isteklerdir ,istedikki herkes bu i şler için yanına gitti ği ve hiç bir fayda bulamadı ğı kişilerin ne 
kadar yanlı ş yaptı ğını görsün ,fayda umudu ile gidip kendilerini attık ları tehlikeleri bilsin  

vede aslında gittikleri ki şilerden daha  faydalı i şler yapabileceklerini görsün.  

  Herkesin bazen tetiklenmeye ,içindeki gücü ve becer ileri ke şfedip uygulamaya ihtiyacı 
olabilir ,in şallah bu kitapta sizin ne kadar özel birisi olabile ceğinizi ve uzun süredir devam 
eden umutsuzlu ğa düştüğünüz ve kimseye inancınız kalmadı ğı bu konuları icra edip 
başarabilece ğinize dair bir tetikleme aracı olacaktır . 

  Başka bir kimsenin bir muska veya vefki ki şinin kendisinden daha iyi yapabilece ğine ,özen 
gösterece ğine inanmıyorum ve muska yazan ki şilerinde 
seçilmi ş çok özel ki şiler oldu ğunada inanmıyorum bu sebeple bu konular için eline hiç 
kağıt kalem almamı ş bir ki şinin parayla gitti ği bir ki şiden çok daha fazla kendisine fayda 
sağlayabilece ğine inanıyorum . 
Bunu defalarca gördüm ,eminin sizlerdende çok gören  olmu ştur  ,bir çok şartın vs i şlemin 
yerine getirilmesi ile yapılacak i şlerin nasıl olurda yanına gitti ğiniz bazen elinde sigara çay 
olan birisi tarafından 5 dakkada yapılıp verildi ği dikkatinizi çekmi ş yada hep hayallerinizde 
bilmedi ğiniz sihirli birkaç kelimenin oldu ğunu sanıp aslında açtı ğınız muskalarda böyle 
şeyler olmadı ğını en fazla yazan ki şinin ba şkaları anlamasın yada dalga geçmesin 
diye okunaksız karalamaları gördünüz ,görmeyenlerde  muskalarda neler oldu ğunu kitabın 
sonundaki muska örneklerinden görebilirler ,her şehirden de ğişik hocaların yaptı ğı 
muskalardan örnekleri  kitap sonuna ekledik . 
 
   Bu kitapçıkta karı şık anla şılmaz kelimeler üstü kapalı tarifler kısacası anla şılmayacak hiç 
bir şey yoktur  kitapçı ğı hiç havvas bilgisi olmayan arapça vs bilmeyen ki şiler faydalansın 
diye hazırladık kitapçıkta muskalarla ilgili aklını za takılan tüm sorulara cevap 
bulabilece ğiniz hatta muska nedir diye soru soran ki şilerin bile okuyunca basit bir şekilde 
kendi muskalarını hazırlayabilmelerini sa ğlayacak pratik bilgiler mevcuttur ,  Kitapçıkta 
sayfa şişirmek için uzun uzadıya ansiklopedik bilgilere hava s kitaplarından formül 
kopyalamalara yer vermedik sadece teknik ve i şe yarayan  
Önemli olan sistemi bilmektir sistem bilindikten so nra formülleri ki şi kendi seçip hatta 
kendide formül üretebilir ki bununda yöntemini göst erdik . 

Allah hayır i şlerinizde ba şarı ve muvaffakiyet nasip etsin .  

Çıkacak kitaplar  :  Metafizik şifa teknikleri ,Hatemi süleymanın sırları ve kullanım şekilleri  , gerçek remil ilmi  

Büyü tespit ve bozma yöntemleri . 
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Giri ş 

Muska Nedir? 
Bazı hastalıkları içinde dini ve büyüleyici bir gücü n saklı oldu ğu sanılan, ta şıyanı, 
takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup i yilik getirdi ğine inanılan, 
kötülükleri ve nazarı uzakla ştırmak için boyna asılan veya üstte ta şınan yazılı kâ ğıt; 
üç kö şeli şekilde katlanmı ş şey; üç kö şeli bir nüsha manalarında kullanılır. Muska 
kelimesinin aslı “nüsha”dır. Arapça nüshadan Türkçeye  bu şekilde de ğişerek 
geçmi ştir. Buna Kuzey Afrika'da "hurz” Do ğu Arabistan'da "hamaya” “hafiz” yahutta 
"maâza" Türkiye'de muska, nusha veya hamail, hamayıl , hamaylı denir.  

Hadis ve fıkıh kitaplarında rukye olarak geçmektedi r. Muska genellikle olası bir 
hastalıktan korunmak veya tedavî amacıyla yazılarak taşınır. Ço ğunlukla üçgen 
biçiminde me şin teneke gümü ş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola 
takılır. Dört kö şeli veya kalp biçiminde kaplara da konan hamail büt ün İslam 
dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Muskala ra yalnızca sûre ayet hadis 
veya bir dua yazıldı ğı gibi Allah'ın, efsanevî ki şilerin, meleklerin adları, anla şılmaz 
tılsımlı sözler, simgeler, yıldız, i şaretler,  rakamlar, rumuz ve i şaretler, insan ve 
hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmi ştir. Hadis ve duanın yazıldı ğı 
muskalar İslâm dönemine; di ğerleri ise İslâm'dan önceki batıl inanç ve hurâfelere 
aittir. 

Müslümanlar arasında muskalara 113. sûre olan Felak , 114. sûre olan Nâs, Yasin, 
Fâtiha süreleri Âyetü'l-Kürsi (2/256),  Âyetü'l-Ar ş (9/130) diğer çeşitli ayet, hadis ve 
dualar yazılır. Bunlara ilerleyen sayfalarda detaylı  değinece ğiz. 

                           İslâmî Açıdan Muskanın Hükümleri 
Bu husus hakkında islami çevrelerden çeli şkili bilgi ve görü şler gelmektedir bir her 
iki görü şüde aktarıp kararı size bırakalım ve en sonda da ke ndi görü şümüzü 
bildirelim istedik. 

Bazı fıkıh kaynaklarında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılıp, muska yapılarak 
takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulundu ğu belirtilmektedir (Fetavayı 
Hindiyye, V, 356). Bununla birlikte, muskadan medet  umma, onu koruyucu olarak 
algılama, Allah’tan beklenilecek şeylerin muskadan bekleme gibi olumsuzluklara 
sebep olacaksa muska kullanılması do ğru de ğildir. Bu ba ğlamda insanların 
duygularını istismar eden şarlatanlara kar şı da uyanık olunmalıdır. 

Olumlu Görü şler 
Ayet-i kerimeyi ve Resulullah’tan gelen duaları oku yup üflemek, bunları üzerinde 
taşımak caizdir ve inanıp güvenen kimseye fayda verir. (S. Ebediyye) 



5 
 

Kocasının sevmesi ve kendisine eziyet etmemesi için,  bir kadına, Kuran-ı kerimden 
ve Selef-i salihinin bildirdikleri dualardan muska yazmak, kar şılık olarak bir şey 
istememek şartıyla caizdir. Ne oldu ğu bilinmeyen şeyleri yazmak, okumak ve 
kendisine okutmak, bunları muska yapmak haramdır. ( Fetava-yı hadisiyye) 

Ayet-i kerime ve dua yazılı muskayı mu şamba, naylon gibi su geçirmez şeylere sarılı 
olarak cünübün bile ta şıması ve helâya girmesi caizdir. (Halebi, Dürr-ül-mu htar)  

 

Hasta üzerine veya zehirli hayvanlar tarafından sokul ana okumak veya kâ ğıda 
yazarak asmak veya bir kâse’nin içerisine yazarak o k âse’den yıkanmak veya 
kâse’den hastaya su içirmek hususunda kur’an ile ya pılan istirka hakkında ihtilaf 
edilmi ştir. Ata, Mücahid ve Ebu Kilabe bunu mubah  görmü şler, Nehai ve Hasan-i 
basri (rahmetullahi aleyhim) ise mekruh görmü şlerdir. Feteva-i Hizane’de de böyledir. 
Muskayı asmakta kötülük/sakınca yoktur. Ancak helâ’ ya girerken ve cinsi münasebet 
esnasında çıkarmak gerekir. Garaib’te de böyledir. ( Fetevayı Hindiye, c:5 sh:356) 

Ne oldu ğu bilinmeyen yazılar bulunan muska, elbette ta şınmaz; fakat dinimizin 
bildirdi ği duaları, ayet-i kerimeleri okuyup üflemekte ve mu ska şeklinde ta şımakta 
hiçbir mahzur yoktur. Mesela,  (âyât-ı hırz) okumak v e üzerinde ta şımak çok 
faydalıdır. Üstünde ta şıyanı sihirden, büyüden, nazar de ğmesinden korur.  Muradı 
hâsıl olur. ( İ. Ahlakı) 

Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmi ştir: "Sizden biriniz uykuda 
korkarsa şöyle desin: Allah'ın gazab ve azabından ve kullarını n şerrinden, şeytanların 
vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikli ği olmayan Allah'ın sözlerine 
sığınırım"  O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temyiz 
çağına gelen çocuklarına ö ğretir, temyiz ça ğına gelmeyen çocukları için yazıp onların 
boynuna asardı (Ebu Davud, Nesâî, Tirmizî). 

 Muskanın caiz oldu ğunu söyleyen alimlerin genel olarak ileri sürdü ğü           
şartlar şunlardır . 

1. Okunan veya yazılan şeyler ayet ve hadislerden olmalıdır. 
2. Manası bilinmeyen esrarengiz bir takım isim, har f, resim ve i şâretler 

kullanılmamalıdır. 
3. Bizatihi muskanın bir faydasının olmayaca ğı ve şifayı verenin Allah oldu ğu 

kesinlikle unutulmamalıdır. Yani muska, iyile şmemiz için bir vasıta olmaktan 
çıkarılarak gaye haline getirilmemelidir. 

4. Tedavi dı şında de ğişik gayeler için kullanılmamalıdır. Kadını kocasına 
sevdirmek veya iki ki şiyi birbirinden nefret ettirmek vs. gibi 

5. Muska yazdırmak için gitti ğimiz ki şi, dindar ve muttaki olmalı, yaptı ğı işi çıkar 
maksatlı de ğil. Allah rızası için yapmalıdır. Yani bu i şin ticaretini yapmamalıdır. 
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“Musibet gelmeden önce de, geldikten sonra kur’an’da n yazılı olan muskaların 
takılmasında beis yoktur.’’ (  Deylemi, 16018) 

Bu şartlara uyuldu ğu takdirde, muska takmanın günah olmayaca ğını söyleyebiliriz. 
Ancak yine de evlâ olan, muska takmaktan ziyade o mu skanın içindeki duaları 
okumak, duasının makbul oldu ğuna inandı ğımız insanlardan dua istemek ve her türlü 
ihtiyacımızı Allah’tan istemektir. Sahabenin büyükle rinden Abdurrahman b.avf 
(ö.32/652) muhafaza edilmesini istedi ği mal ve e şyanın üzerine surelerin ba şlarındaki 
(hurufu mukatta) harflerini yazdı ğı ve bu şekilde korudu ğunu söylenmi ştir. 

Şafi fakihlerinden el-Kiyeherrasinin  seyahate çıkar ken bu harfleri okudu ğu ve 
kendisine soruldu ğunda bu harflerin okunması ve yazılmasının malı  ve boğulmaktan 
korudu ğunu söyledi ği aktarılmı ştır. 

İmam şafi (ö.204/819) göz şikayeti olan bir ki şiye (50/Kaf,22) ve (41/Fussilet,44) 
ayetlerini bir ka ğıda yazmı ş ve şikayeti olan ki şi bunu üzerinde ta şıyarak iyile şmiştir. 

İmam Gazalinin ise Isfahan’da salihlerden birisinin k üçük abdestini bozmada sıkıntı 
çekti ğini söylemesi üzerine bir sayfaya besmeleyi ve ardın dan  (56/Vakıa,5–6) 
(69/Hakka,14) ve (89/Fecr,21) ayetlerini yazıp onu b ir suyun içine attı ğı ve o ki şinin bu 
suyu içtikten sonra kolayca bevletti ğini nakledilmektedir. 

İslâm fıkhı âlimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmı şlardır: Birincisi, açlık için ekmek 
yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıd ır. İkincisi, tıbbî tedavilerin bir 
kısmı gibi muhtemel (maznûn) olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedavi gibi, etkisi 
ihtimalli olanlardır. Zararı giderece ği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terketmek 
haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu t erketmek haram de ğildir. 
Üçüncü türünü yapmak da caizdir. (Elmalılı Hamdi Yazı r, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 
1970, IX, 6395 vd.) 

Dolayısıyla İslâm'a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik h astalıklar için sûre, 
ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asma k caiz kabul edilmi ştir. Her 
şeyden önce İslâm dini, insan sıhhatinin korunmasına ve hastalan dığı zaman tedavi 
görmesine son derece önem vermi ştir. 

Ebu Hüreyre, İbni Abbâs ve İbni Mes'ûd'tan rivâyet edildi ğine göre, birisi Hz. 
Peygamber (s.a.s)'in huzuruna gelerek; 

“Ya Rasûlallah, gerekti ğinde tedavi olalım mı?”  diye sormu ş. Hz. Peygamber (s.a.s) 
bu soru üzerine: “Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Yüce Allah ihtiy arlığın dışındaki 
her hastalı ğın şifasını da yaratmı ş”   diye buyurmu ştur. (Buhârî, Tıb, 1; Tirmizî, Tıb, 2) 

Olumsuz Görü şler 
“Şüphesiz rukye, temaim ve tileve takmak şirktir.  “ (Ebu Davud, 3879) 

Temaim: Temime’nin ço ğulu olup muska ve boncuk demektir. 
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Tivele: Genellikle Temime ile e ş manada kullanılmakla beraber, bazı lügat ehline gör e 
sihir için kullanılan muska ve boncuk demektir. 

Hattabi (rahmetullahi aleyh)   şöyle demektedir. ”Rukye’ye gelince o yasaklanmı ş  tı r. 
Rukye arapça dili haricinde ba ş ka bir dil ile yazı  l ınca içeri ğinin ne oldu ğu bilinemez, 
onun sihir veya küfür üzerine bir ş ey oldu ğu umulabilir. Ancak içeri ği bilinir veya 
içeri ğinde Allah’ı  n (Azze ve Celle) zikri olursa, o zaman bu  şekildeki bir rukye 
mustehabt  ır ve onunla teberrük edilebilir. 

Temaim ‘’Temime’’nin ço ğulu olup, bunda Allah’  n (Azze ve Celle) isimlerinden bir 
isim veya ayetlerden bir ayet veya resulullah’tan ( Sallallahu aleyhi ve selem) tavsiye 
edilen duaları  n bulunmadı ğı    ve çocuklara takı  lan şeydir. ‘’Tivele’’ hakk  ında ise 
Hattabi (rahmetullahi aleyh) ‘’ Bu sihirden bir par çad  ır’’ demektedir. Esmai 
(rahmetullahi aleyh) ise, ‘’kadı  nı n kocası   için kendisini sevsin diye yapı  lan bir  şeydir’’ 
demi ş tir. 

Bunlar sihir için okunan ve muhabbet olması   için yazı  lan  şeylerdir. Bunlar insan   gizli 
ve açı  k ş irke g ötürür. Ve bunları  n  şirk olarak vas  ıfland  ır ılması   bunlar   tesir edici 
oldukları  na inan  ıld  ıklar  ı ve tak  ıld  ıkları   için  şirk olarak vası  fland  ırı lm   ışlardı  r.’’ 

Kaynak: Azimabadi, Avnul ma’bud c:10 sh: 293 

 

Azimabadi’nin (rahmetullahi aleyh) izah etti ği gibi ‘’Temaim’’ ve ‘’Tivele’’ içlerinde 
Allahı  n (Azze ve Celle) ismi, kur’an-   kerim’den ayet ve resulullah’  n (Sallallahu aleyhi 
ve sellem) tavsiye etti ği dua’lar  n bulunulmadı ğı  ve ş ifa verici olarak bunları  n kabul 
edildi ği  şeylerdendir. Cahiliye devrinde bunları  n belaları   kendilerinden 
uzakla ş t ırdı  ğ ına inan  dı kları   ve itikad edildikleri için takı  lan  şeyler oldu ğundan islâm 
onları  n bu batı  l i  şlerini iptal etmi ş  ve Resûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bunlar   
yasaklamı ş  t ır. 

Eğer takı  lan muska da manası   anlaşı  lamayan yazı  lar bulunur, Allah’  n (Subhanehû ve 
Tealâ) isimleri ve Resûlullah’  n (Sallallahu aleyhi ve sellem) tavsiye etti ği dua’lar 
bulunmaz ve mavi boncuk, ip v.s gibi  şeyler belalardan, nazardan korur inancı  yla 
takı  l rsa bunlar haramd  r.  

 Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir adam  ın pazusunda ba ğlı  bir halka 
görünce ‘’ Yazı  klar olsun sana, bu nedir?’’ diye sorar. Bunun üzeri ne adam ‘’ çok 
zay ıf olmam sebebiyle takt  ım.’’ deyince, resulullah (Sallallahu aleyhi ve sell em): 

 “Bu sendeki zayı  flığ ı art  ırmaktan ba  şka bir i  şe yaramaz, çıkar at onu. E ğer o  şey 
üzerindeyken ölürsen asla iflah olmazs  ın” diye cevap verir. 

Kaynak: Ahmed b. Hanbel, c: 4 sh: 445 

’ Musibetin gelmesinden sonra ası  lan ş ey temime de ğildir. Ancak temime, musibet 
gelmeden  önce takı  lan ş eydir’’ 
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Kaynak: Hakim, Müstedrek, c:4 sh: 242 hadis no: 750 6 

Şahsi Görü şüm 
Buraya kadar ço ğumuzun bildi ği, bilmeyenlere ise kısaca gösterdi ğimiz verileri, 
doğru olan olur yanlı ş aktarılmı ş olan olur o yüzden herkesin kendi yorumuna 
bırakıyoruz. Özetle ittifak edilen görü şler muskaların okuyamayacak çocuk hasta vs. 
gibi ki şilere yapılmasının daha uygun oldu ğu ve yazılacak yapılacak şeylerin sadece 
kuran ve bilinen dualardan yapılması gerekti ği yönündedir. Şifayı veren Allah’tır tüm 
müslümanlar bunu bilir fakat Allah cc birçok şeyde şifa yaratmı ş bunları insanların 
faydasına sunmu ştur, alternatif tıp, modern tıp, geleneksel tıp tam amlayıcı tıp adları 
ile anılan birçok tedavi metodu vardır. Kısaca örne klersek Fitoterapi yönteminde 
bitkiler, hirudoterapi yönteminde sülükler kullanıl ır. Allah cc bunlarda şifa yaratmı ştır 
onun şifa yarattı ğı ve insanlara faydalı olan bu şeyleri kullanmak şirk sayılıyormu 
hayır, peki Allah cc şifa vesilesi kıldı ğı diğer şeyleri kullanmak neden şirk olsun tabiki 
her daim şifayı yaratanın, şifayı verenin Allah cc oldu ğu unutmadıktan sonra.  Manevi 
tababet ilmi neden di ğer ilimlerin dı şında tutulmu ş ve Allah cc yarattı ğı diğer 
şeylerden faydalanmak caiz iken onun kelamından fayda lanmak caiz sayılmamı ştır, 
bunlar cahil yâda yoldan çıkmaya müsait ki şilere yönelik önlem babında söylemler 
olsa gerek... Denirki ilacı olan şey için dua edilmez, amenna her zaman müsbet 
yöntemlerle tedavi olmak birinci sıradadır. Bunu yu kardaki yazılarda efendimiz s.a.v 
de dile getirmi ştir, fakat her marazın ilacı aynı de ğildir, manevi tababet ilminin 
içerisinde varolan ve ba şka yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan birçok rahat sızlık 
vardır, okumak ilk sıradadır elbet okumanın etkisi bamba şkadır fakat hakkıyla 
okuyamayan veya rahatsızlı ğı buna müsaade etmeyen ki şiler için yazmanın veya ona 
fayda edecek ba şka bir şeyi kullanmasının bir sakıncası yoktur. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır, ki şi kendisi veya yakınları için ihtiyaç 
oldu ğunda bu yola ba şvurmalı fakat bu i şi meslek haline getirmemelidir ,tedavisi 
basit ve ba şka yöntemlerlede yapılabilecek şeyler için bu yolu kullanmamalıdır 
,yazacağı kişiyi uyarmalı şifayı verenin Allah cc oldu ğunu defaatle anlatmalıdır . 

Ayrıca faydası görülen şeyler için gurura ve kibire kapılmamalı, kendisine gelen 
ondan şifa buldum onun sayesinde oldu gibi iltifatlara müd ehale etmeli ve 
kapılmamalıdır 

                       Muskalardaki Çalı şma Mekanizması 
En çok merak edilen soruların ba şında gelen muskalar nasıl çalı şır konusunu ele 
almaya çalı şalım. 

Bazı alimler derlerki dua sözlü ,muska yazılı hacetti r ,muska hakkında de ğişik 
kesimlerin de ğişik görü ş ve tespitleri vardır , bir kesim harflerin titre şiminin etkisi  
,bir kesim yazanın yüksek enerjisi ,bir kesim uslüne  uygun yazılmı ş ayet ve dualara 
hizmet eden bedensiz varlıkların etkisi oldu ğunu söyler ve bu söylemlerin 
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çoğu,muska  yazılı dua hacet oldu ğu fikriyle örtü şmez o zaman muska yazmanın ayrı 
bir ilim ve şartları oldu ğu ortaya çıkar . 

Muska olarak adlandırılmı ş ve genellenmi ş birçok uygulama vardır bazı büyülerde o 
büyüye hizmet edecek olan varlık veya yüksek negatif  enerji muskaya hapsedilir ve 
bir yere saklanır ,biz bu tür şeylerin yapımı ile ilgilenmedi ğimiz ve ilgilenmeyece ğimiz 
için inceleme alanımız dı şında bırakıyoruz 

Bazen yazılmı ş muskaları inceleme fırsatı olur o zaman bakarsınız h iç okunmayan 
yazılar ,geli şi güzel çizilmi ş çizgiler semboller ,çorap kartonu ,oluklu karton ve  daha 
bir çok alakasız şeye yazılmı ş ve çeşitli kalemler kullanılmı ş muskalar görürsünüz , 
(bunları örnekler bölümünde gösterece ğiz) bunların etki edip etmeyece ğini 
düşünürsünüz ,zaten büyük ihtimalle etmedikleri için açı lmışlardır fakat bazı istisnai 
durumlarda olabilmektedir mesela yukarıda bahsi geç en yüksek enerjiye sahip bir 
yazar ,ağzı dualı tabir edilen bir şahıs tarafından kur şun kalemle olsa bile ve bir kaç 
satır bir şey olsa bile etki etme imkanı vardır . 

Muska yazmayı bir ilim olarak ele alırsak her ilmin şartı oldu ğu gibi bununda bir çok 
şartı vardır, ilk önce madem şart var madem ilim olarak ele alınıyor o zaman dua i le 
vs şeyler ile özde şleştirmek do ğru olurmu gibi sorular olu şacaktır elbet  fakat her 
ilacı hazırlamanın bir şartı yokmudur her ilacın bir dozu ,prospektüsü ,form ülü üreten 
ve imal edenin ehil olması şartları yokmudur elbette vardır böyle olmasına ra ğmen 
yine onlarda şifayı var eden Allah cc de ğilmidir. 

Muska yazımında bazı etkile şimlerde söz konusudur örne ğin bir tarif verilirken 
falanca mürekkeple yazılması gerekir denir bunda yazı lacak şey ve yazılan şeyin 
girdi ği tepkile şim ele alınır yani bir nevi yaydı ğı enerjisel tire şimler ayarlanır ,bunlara 
kokularda eklenerek etki arttırılmaya çalı şılır . bir dua yada her ne yazılacaksa bunu 
kişinin kendisinin yazmasından daha güzel ve etkili bi şey olamayaca ğını tekrar 
belirteyim bu aslında çok zor bi şey değil herkes yapabilir ve zamanlada yapacaktır . 

Bu kadar kısa ve ço ğu yerdede benzeri bulunabilecek bazı bilgileri mecbur en 
verdikten sonra şimdi asıl önemli olan  muska nasıl yazılamalıdır bah sine geçelim . 

Muska Nasıl Yazılmalıdır? 
Muska yazmaya ba şlayacak alelade bir ki şi öncelikle yapaca ğı işin enerjisine ve 
adabına uygun hale gelmek için ön hazırlık yapmalıdı r . Öncelikle hiç alt yapısı yok 
ise bir hafta boyunca oruç tutmalı ve namazlara deva m etmelidir , oruç tutamıyor ise 
hayvani gıdalardan perhiz etmeli yani et ,süt , peyn ir, ya ğ ,ve türevlerini 
tüketmemelidir 5 vakit namazı vaktinde kılacak imkan ı yok ise vaktinde kılınması 
gerekenleri kılmalı di ğer vakitleri kaza etmeli hatta biraz daha vakit ayırı p kılabildi ği 
kadar kaza namazı kılmalıdır namaza ba şlamadan önce ve bitirdikten sonra bol bol 
tevbe etmelidir . namazlarda zammı sure olarak ,felak  ,nas,ayetelkürsi,nazar ayeti 
nasr suresini adet edilmeli ve rekatlara yaymalıdır  . En son namaz bitiminde şu 
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şekilde okumalar yaparak manevi icazet talep etmelidi r . 
euzübillahimine şşeytanirracim 

bismillahirrrahmanirrahim dedikten sonra 1 fatiha 3  ihlas suresi okuyup sevabını 
peygamber efendimiz s.a.v e hediye etmelidir .Daha s onra 1 defa ya eyyuhellezine 
amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha denir ve 21 def a estağfirulah el aziym ve etübü 
ileyk denir ve 1 defa  

“ İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhellezîne âmenû sallû 
aleyhi ve sellimû teslîmâ” dendikten sonra 21 defa “Allahümme salli ala seyyidina 
muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed”  denilir. Daha sonra 1 defa  “Utlu mâ 
ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât, innes sa lâte tenhâ anil fah şâi vel munker ve 
le zikrullâhi ekber, vallâhu ya’lemu mâ tasneûn” denilir 

Daha sonra 1 defa “ Yâ eyyuhellezîne âmenûzkûrullâhe zikren kesîrâ,Ve lill âhil esmâul 
husnâ fed’uhu bihâ, Huvellezî enzeles sekînete fî kul ûbil mu'minîne,ellezine amenu 
vetetme_innü kulubuhum bizikrillah ela bizikrillahi t atme’innül kulub ,Ve izâ seeleke 
ıbâdî annî fe innî karîb ucîbu da'veted dâi izâ deân i, fel yestecîbû lî vel yu'minû bî 
leallehum yer şudûn”  denilip bitirilir ve buna 7 gün devam edilir.1 haf talık ön 
hazırlı ğımızı yapıp bitirdikten sonra bu düzenimizi ve halim izi koruyabildi ğimiz kadar 
korumaya özen gösterelim. Şimdi mekan hazırlı ğı ve korunma tekniklerine geçelim . 

Not: Bunların Arapçasına bakarak okumanız gerekmektedir. Kur’ân’ı Kerîm’den ilgili 
âyetleri bulabilirsiniz. 

                                                Mekân Hazırlığı 
Çalışacağınız mekan öncelikle tüm negatif etkilerden arınmı ş olmalı ve pozitif 
enerjilere açık olmalıdır. 
 
Mümkünse çalı şmalarınızı her zaman yapaca ğınız tek bir mekân olmalı ve burası çok 
temiz olmalıdır çok fazla e şya ve çok karı şık bir yer olmamalıdır, çalı şma mekânınızı 
mümkünse çalı şma yapmadan önce tütsüleyiniz. Günlük, cavi, anber, öd ağacı 
karışımından bir miktar tütsüyü bir tavada veya benzer bi r şeyde yakarak bunu odaya 
bırakın ve kapısını kapatın yo ğun tütsü dumanı odanın her yerine i şlesin fakat siz 
içerde durmayın  (bu tütsülerden bir veya birkaç ta neside olabilir ). 
Çalışma esnasında asla yo ğun dumana maruz kalaca ğınız şekilde tütsüleme 
yapmayın. Odanızda yere serili bir seccade yanında b ir tespih ve edinebilirseniz bir 
rahle olması ayrıca tespih ve zikirmatik olması ho ş ve uygun olur. 
 
Mekânı u ğraklardan, sakinlerden, daha önce yapılmı ş olan kavgalar, beddua ve 
benzeri etkiler var ise yâda o mekanda kötü niyetli negatif tabiatli ki şiler bulunmu ş 
ise bunların etkisinden arındırmak için tütsülerin haricinde bazı mekan temizli ği 
duaları okumakta faydalıdır. Bu okuma şu şekilde yapılabilir, 7 fatiha ,3 er kere 
ihlas,felak ,nas ,ve ayetelkürsi den sonra  
3 defa  Tevbe Suresi 41.ci âyeti olan : “ İnfiru hifafen vesikalen ve cehedu bil 
envalihim ve enfisüküm fi sebilillai zaliküm hayrün leküm in küntüm talemün” okunur 
daha sonra zilzal suresi üç defa okunur e ştate 3 defa tekrarlanır  
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Bismillahirrahmanirrahim 
İza Zülzilletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskal eha. Ve kalel insanü ma leha. 
Yevmeizin tühaddisü  ahbareha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevmeizin yasdurün 
nasü e ştaten3 Şimdi yazım i şlemine ba şlamadan önce kendimizi nasıl korumaya 
alacağımıza geçelim. 
Not: Arapça yazılı şıyla olanını okuyunuz.  
 
                                                        Korunma 
 
 
Muska yazmaya ba şlamadan evvel mekan temizli ği (bu genel uygulamadır ) yapıldı ğı 
halde ek olarak ba şka korunmaya ne ihtiyaç olabilir dü şüncesi aklınıza takılabilir , 
bedensiz varlıklar bir yere veya bir ki şiye bir çok yolla ve bir çok etki şiddetiyle nüfuz  
edebilir siz bir ki şiye muska yazmaya niyetlendi ğinizde veya ileride görece ğimiz  
kişiyle ba ğ olu şturma safhasında e ğer o ki şiye yapılmı ş bir büyü sihir vs var ise veya  
kendisinde musallat mevcut ise kendisiyle ilgilenen  kişiye yönelirler ,mekan koruma 
altında olsa bile hafifte olsa ba şka yollarla etki etmeye çalı şırlar bunların olmaması ve  
işi iyice sa ğlama almak için şahsi korunma yapmakta iyi ve yerinde bir önlem olur  . 
 
 
1.yöntem:  Ayetel kürsi ile korunma dairesi olu şturmaktır ,ayetel kürsi her  
okundu ğunda bir yöne üflenir 1 ayetel kürsi okunarak sa ğ yana üflenerek ba şlanır  
sağa sola öne arkaya yukarı üflendikten sonra en son 1  kere daha okunarak   
içe çekilir  .Üfledi ğiniz her yönden di ğerine bir hat çekti ğinizi ve bir enerji kalkanı 
olu şturdu ğunuzu imajine etmekte faydalıdır . 
 
2.yöntem : Ayetül hırz okumaktır . 
 
Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil al emin Er rahmanir rahıym Maliki  
yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn İhdinas sıratal müstekıym  
Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril ma ğdubi aleyhim ve lad dallin 
 
Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil  müttekıyn Ellezıne  
yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm  
yünfikun Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve m a ünzile min kablik* ve bil  
ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim  
ve ülaike hümül müflihun Ve ilahüküm  
ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym 
İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ve n nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri  
bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil  
erda ba'de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv  ve tasrıfir riyahı ves sehabil  
müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy  ya'kılun. 
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzü hu sinetüv vela nevm* lehu ma fis  
semavati ve ma fil ard* men zellezı ye şfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne  
eydıhim  
ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs  
semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym 
La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ru şdü minel ğayy* fe mey yekfür bit ta ğuti ve  
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yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska le nfisame leha* vallahü semıun alım  
Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu  
evliyaühümüt ta ğutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ash abün nar*  
hüm fıha halidun Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi m ir rabbihı vel mü'minun*  
küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim  
mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena  
ve ileykel masıyr La yükellifüllahü nefsen  
illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet*  rabbena la tüahızna in nesına ev  
ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema ham eltehu alellezıne min kablina*  
rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va' fü anna* va ğfir lena* verhamna  
ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel  
melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe il la hüvel azızül hakım İnned dıne  
indellahil İslam.Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men te şaü ve tenziul  
mülke mimmen te şa'* ve tüızzü men te şaü ve tüzillü men te şa'*  
bi yedikel hayr* inneke ala külli şey'in kadır.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün neh ara  
fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhric ül meyyite minel hayy* ve terzüku  
men te şaü bi ğayri hısab.Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten  
nüasey ya ğşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsü hüm yezunnune  
billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena mi nel emri min şey'* kul 
innel  
emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yüb dune lek* yekulune lev kane lena  
minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutikü m le berazellezıne  
kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebtel iyellahü ma fı suduriküm ve li  
yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis s udur Ve iy yemseskellahü bi  
durrin fe la ka şife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve a la külli şey'in kadır.  
İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı  sitteti eyyamin  
sümmesteva alel ar şi yu ğşil leylen nehara yatlübühu  
hasısev ve ş şemse vel kamera ven nücume  
müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebar akellahü rabbül alemın 
Üd'u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbü l mu'tedın Ve la tüfsidu fil erdı  
ba'de ıslahıha ved'uhü havfev ve tamea inne rahmete llahi karıbüm minel muhsinın 
 
Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mev lana ve alellahi fel yetevekkelil  
mü'minun Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun  
aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym Fe in tevellev  
fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekke ltü ve hüve rabbül ar şil azıym 
 
Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la ka şife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la  
radde li fadlih yüsıybü bihı mey ye şaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym 
 
İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min da bbetin illa hüve ahızüm  
binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym 
 
 
Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala  
ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklk ilun 
 
Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra 
 
Kulid'ullahe evid'ur rahman eyyem ma ted'u fe lehül  esmaül husna ve la techer bi  
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salatike ve la tühafit biha vebte ğı beyne zalike sebıla Ve kulil hamdü lillahillezı lem   
yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez 
 zülli ve kebbirhü tekbıra 
 
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbü l arşil kerım Ve mey yed'u meallahi  
ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabüh u ınde rabbih innehu la yüflihul  
kafirun Ve kur rabbı ğfir verham ve ente hayrur rahımın 
 
Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yer zükuha ve iyyaküm ve hüves  
semıul alım 
 
Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun Ve lehül hamdü fis semavati vel  
erdı ve a şiyyev ve hıyne tuzhirun 
 
Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike  leha ve ma yümsik fe la mürsile  
lehu mim ba'dih ve hüvel azızül hakım 
 
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun 
 
Vessaffati saffa Fezzacirati zecra Fettaliyati zikra İnne ilaheküm le vahıd Rabbüs  
semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül me şarık İnna zeyyennes semaed  
dünya bi zınetinil kevakib Ve hıfzam min külli şeytanim marid La yessemmeune ilel  
meleil a'la ve yukzefune min külli canib Dühurav ve lehüm azabüv vasıb İlla men 
hatfel  
hatfete fe etbeahu şihabün sakıb Festeftihim ehüm e şddü halkan em men halakna 
inna  
halaknahüm min tıynil lazib 
Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun Ve selamün alel murselın Vel hamdü  
lillahi rabbil alemın 
Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedh ulünnel mescidel harame  
in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriy ne la tehafun fe alime ma  
lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba H üvellezı ersele rasulehu bil hüda  
ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa  billahi şehıda Muhammedür  
rasulüllah vellezıne meahu e şiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm  
rukkean süccedey yebte ğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihi m  
min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve me selühüm fil incıl ke zer'ın  
ahrace şat'ehu fe azerahu festa ğleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li ye ğıyza  
bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus sal ihati minhüm ma ğfiratev ve  
ecran azıyma 
 
Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min akta rissemavati vel'ardı  
fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai r abbikuma tukezzibani. Yurselu  
'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani Febieyy i alai rabbikuma  
tukezzibani 
 
Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'azi yzulhakiymu  
Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve h uve 'ala kulli şey'in  
kadiyrun Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu v e huve bikulli şey'in  
'aliymun. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy si tteti eyyamin summesteva  
'alel'ar şi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve  ma yenzilu  
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minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne  ma kuntum vallahu bima  
ta'melune besıyrun Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru. 
 
 
Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu ha şi'an mutesaddi 'an min  
haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'all ehum yetefekkerune 
 
Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimul ğaybi ve şşehadeti huverrahmanurrahıymu  
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddusus selamul mu'minul muheyminul  
'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yu şrikune Huvallahul halikul -  
bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu  ma fiyssemavati vel'ardı. 
 Ve huvel'aziyzulhakiymu 
 
Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni f ekalu inna semı'na kur'anen  
'aceben. Yehdiy ilerru şdi feamenna bihi ve len nu şrike birabbina ehaden Ve  
ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve l a veleden Ve ennehu kane  
yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan. Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcin nu 
 'alellahi keziben Ve ennehu kane ricalun minel'ins i ye'uzune biricalin minelcinni  
fezaduhum rehekan 
 
Vallahü min veraihim muhıytun Bel hüve kur'anün mec iydün Fiy levhın mahfuzın. 
 
Kul hüvallahü ehad Allahüs samed Lem yelid ve lem y uled Ve lem yekün lehu  
küfüven ehad 
 
Kul e'uzü bi rabbil felak Min şerri ma halak Ve min şerri ğasikın iza vekab Ve min 
şerrin  
neffasati fiyl'ukad Ve min şerri hasidin iza hased 
 
Kul e'uzü bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas Min şerril vesvasil hannas Elleziy  
yüvesvisü fiy sudurin nas Minel cinneti ven nas 
 

3. yöntem   Tahassun duası  

 

 

7 kere 

1.okuyu şta sağa 

2.okuyu şta sola 

3.okuyu şta öne 

4.okuyu şta arkaya 

5.okuyu şta yukarıya 
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6.okuyu şta aşağıya 

7.okuyu şta sağdan sola daire çizerek okumalı ve okuma esnasında t arif edildi ği  

gibi hareket edilmelidir. Bu dua bir kalkan gibidir . bu kalkan ile Allah`a sı ğınıldı ğında 
yapılan tüm saldırılar bo şa gider. Hiçbir zarar sana eri şemez. Nasıl kalkan sana gelen 
saldırılarla senin aranda bir engel olu şturuyorsa bu dua da öyledir.  

 

Tahassantü bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü zil ı izzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü  

alel hayyil kayyümüllezi lâ enamü ve lâ yemût. Dehal tü fî hıfzillah Dehaltü fî emânillah  

Dehaltü fî hızillah. bihakkın (burada ker kelime oku nurken sa ğ elin parmakları küçük 
parmaktan ba şlayarak teker teker kapatılacak) 

kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü 

 

(burada ker kelime okunurken sa ğ elin parmakları ba şparmaktan ba şlayarak teker  

teker açılacak) 

Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü 

bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıym i tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm  

mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne r abbî alâ sıratim müstekıym.  

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil  azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi  

bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn. 

 
 

4.yöntem        Tespihle korunma çemberi  
 
 
Bu yöntem pek bilinmese ve kullanılmasa bile etkili  oldu ğu mü şahede edilmi ştir 
 500 lük zikir tespihi tabir edilen tespihlerden ed inilir bu tespih avuçların içine   
alınıp üzerine 7 defa ayetel kürsi okunur ve daire şeklinde yayılır ,bu dairenin  
içerisine girdikten sonra 1 defa daha ayetel kürsi okunur ve i şleme ba şlanır . 
             

 

                        Fotokopi Muskalar neden İşe Yaramaz  
Bu konuları ara ştıran ki şiler olarak muhtemelen bir yerlerde bu soruyla kar şılaştınız 
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ve genelde hayır olmaz görü ş ve yorumlarını gördünüz okudunuz ,bizde aynı 
görü şteyiz peki neden bu kadar eminiz ? 
 
Araştırmalarımız esnasında i şe yaramadı ğı için veya ciddi sıkıntıya sebep oldu ğu için 
getirilen her muskayı açıp fotokopilerini çektik bu nların bir ço ğunu yıllar önce 
www.ruhsalenerji.org 
forumumuzda muska örnekleri konusunda sergiledik ve kitabın sonunada ekledik ,bu 
fotokopiler halen duruyor fakat muskalar bozuldu ve gerçekten sıkıntıya 
sebep olan muskaların etkileri bu ki şilerden kalktı ve bir daha 
tekrarlanmadı ,sanırım bu olayın artık çok iyi anla şılmasını sa ğlamıştır . 
Muskayı güçlendiren bir çok etken vardır ,yazım malze meleri ,yazan ki şi ,kullanılan 
herşeyin ayrı bir etkisi vardır en önemliside emek harc anmıştır 
bunlardan yoksun bir fotokopi ta şımanın üzerimizde havas kitabı veya dergi 
taşımaktan pek bir farkı yoktur ,muskaya yazan ki şinin enerjisi niyeti eme ği 
mutlaka geçmelidir . 
Bazı ki şiler şu yöntemi kullandı ğını söyleyebilir ben fotokopi veriyorum ama üzerine 
okumalarını yapıyorum. 
Aslında  bu sistem kısmen faydalıdır ama bunu söyle yenlerin tamama yakını 
yalancıdır  .bir muskayı hem yazıp hem okumak gereki r 
fotokopi çekenler yazmayı bilmeyen, ziyaretçisi çok olupta kaçırmak 
istemeyenlerin ticari dü şünen ki şilerin yöntemidir ve uydurmasıdır . 

                                     Muska İmhâ Teknikleri 
 
Muskalar elbette sadece iyilik için yapılmazlar kötü lük için yapılanları ve 
bulundu ğunda imha edilmesi gerekenler vardır. 
katlanmı ş sarılmı ş yazılmı ş çizilmi ş her şeyi muska olarak genelledi ğimiz 
için yanlı ş anlaşılmalar olmasın. 
 
Muskaları imha etmekte ayrı bir bilgi ve beceri ist er ,yanlı ş imha edilmi ş muskalar 
bazen oldu ğundan daha fazla sıkıntı verebilir . 
 
 
Buldu ğunuz muskaları asla ve asla hemen imha etmeyin ,yakı n ,eritin ,gömün ,denize 
atın gibi tavsiyeleri herkes duymu ştur elbet 
 ama bir muskayı bulur bulmaz yakan ki şi daha sonra her zaman 
ne için oldu ğunu ve do ğru yapıp yapmadı ğını merak ederek vesveseye kapılacaktır . 
  
Bazı muskalar bulundu ğunda yakılması için yapılmı ş olabilir ve bu yakma i şlemi 
yapanın ekme ğine ya ğ sürecektir 
o sebeple buldu ğunuz muskanın ilk önce okunaklı bir şekilde fotokopisini alın 
elinizde dursun ( fotokopi olurmu bahsinde şu an aklınıza gelecek olan sorulara 
cevap verdik ) 
 
Muskanın içeri ğini okutacak bir kimse henüz bulamadınız ve imha etme kte  
sabırsızlanıyorsunuz ,okunaklı fotokopiside elinizde o  zaman yapmanız gereken 
işlem şudur . 
 
Bir kabın içerisine sirke doldurun ve tövbe ve sala vat getirdikten sonra 7 defa 
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La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil’Aziym diyin kabın içine 3 ihlas  1 fatiha 3 
felak 3 nas 3 ayetel kürsi okuyun ve muskayı açık şekilde içine bırakın  
 
elinize bula şık veya ameliyat eldivenlerinden giymi ş olun ,sa ğ elinizi kaba sokun  
ve muskanın üstünde gezdirin bu esnada sürekli isra suresi 81 . ayeti 
 (Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâ tıle kâne zehûkâ(zehûkan) ). 
okuyun , bu i şlemi yazı silininceye kadar tekrarlayın 
.Yazı silindikten sonra ka ğıdı sıkıp top haline  
getirin ve iyice suyu çıksın daha sonra makasla par çalara ayırın ve gömün 
,gömece ğiniz yer evinizdeki bir saksı vs olmasın 
mümkünse önünde sürekli geçti ğiniz bahçe vs de  
olmasın ya bir a ğaç dibine gömün veya imkanınız var ise denize atın . 
 
 
Kısa vadede muskaların yaydı ğı negatif enerjileri izale etmek isterseniz yani im ha 
zamanına kadar tutmak isterseniz bir ba şka usulde şudur 
muskayı siyah bir beze 7 kattan az olmamak üzere sarın  ,içi siyah kadife kaplı kutuda 
olabilir,bunu koydu ğunuz yerde sa ğ elinizin 
şehadet parma ğı ile ayetel kürsi okuyarak 3 defadaire içine alın .ve 1 defada yasin 
suresi 
9. ayeti okuyarak çevirin ( Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim 
sedden feag şeynâhum fe hum lâ yubsırûn ) 
 
 
 
Günümüzde ço ğu ki şi muska ve  büyü yapmayı bilmemekte ve ortalık sade ce     
maddi menfaat temini için u ğraşan ve ço ğu ki şilerce 
sahtekar kitap hocası vs isimlerle anılan ki şilerle doludur 
yapılan şeylerin ço ğunun ise tesiri psikolojiktir ,bu konulara ilgi duy an 
kişiler daha çabuk etkilenirler ,bir ka ğıda karalama yaparak arkada şının mekanına 
şaka maksatlı koyan ve arkada şının aşırı derecede korkup etkilendi ği hatta bir 
çok hocanın bu gerçekten büyüdür vs gibi şeyler söyledi ği vakalar gözlemlenmi ştir. 
 
 
Akarsuya atmak denize atmak gömmek vs gibi yöntemler in hepsi kullanılır do ğrudur 
fakat bundan önce muskanın cinsini iyi bilen birisi ne danı şmak ve onun tavsiyesine 
göre yapmak daha do ğru ve ilk etapta dü şünülmesi gereken olmalıdır . 
İnşallah sizlerde zamanla iyi bilenlerden olursunuz  

                      Muska Hakkında Sık Sorulan Sorular  
Muskalar ve kullanımları hakkında merak edilen bir çok şey vardır ,bunların en 
başlıcaları hakkında  kendi yorumlarımızı ekleyelim . 
 
İnançsız ki şilere muska etki edermi ; İnançsız bir ki şiye şifa bulması vs için yapılan 
muskalar muska  anlamında ve normal şartlar altında bir etki etmez fayda göremez 
fakat unutlmaması gereken muskanın ve her şeyin üzerinde olan iradedir ,Allah cc 
nasılki kendine inanmayanlara bile rızkını veriyor i se bu tip ki şilerede şifa verebilir o 
boyutunu kimsenin bilmeye gücü yetmez . 
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Haketmeyen ki şilere muska yazılırsa yazan ki şi sorumlu olurmu ; Muska yazılan ki şi 
asi cebbar inançsız bir ki şi olsa buna muska yapan ki şi vebal altındda kalırmı gibi 
sorular akıla gelebilir ,yazan ki şi eğer o ki şinin şifa bulması amacıyla bir şeyler 
yapıyor ise sorumluluk altına girmez ,yapılan ki şi içki içse zina etse bile yazan ki şinin 
bir suçu yoktur ,hatta o kötüalı şkanlıklarından kurtulması için bir şeyler yapmaya 
çalışmış ise giri ştiği hayırlı i ş sebebiyle sevabıda vardır (velevki hayırlı bir i ş yapmak 
için şeytani bir yöntem kullanmasın ). 
 
Muskayla i şimiz bitti nasıl imha ederiz ; Kötülük için yapılmı ş muskaların nasıl imha 
edilmesi gerekti ğini anlatmı ştık ,iyilik için yapılmı ş olsa veya i şe yaramamı ş olsa 
veya vazgeçilmi ş olsa bile bir muskaya içinde yazılı olan ayet isim ve dualar 
sebebiyle hürmet edilmeli  ve atılmamalı ayak altı yerlere konmamalıdır ,bu tür 
kullanılmayacak muskaları makasla parçalara ayırıp bir saksının topra ğına 
gömebilirsiniz ,çöpe atmayın ,suda eritip lavaboya d ökmeyin yadaüstüne basılan 
bahçe vs gibi yerlere bunları gömmeyin daha uygun o lur . 
 
Muskaların etkisi ne kadar sürer ; Bazı ki şiler muskaların 14 gün etkisi oldu ğunu 
daha sonra cinlerin nufuz edip açık okuduklarını söy lerler bu yanlı ştır,do ğru yazılmı ş 
bir muskada bu tür şeyler ya şanmaz ,muskaların nasıl etki ettiklerini anlatmı ştık bir 
çok çe şidi var ,bu çe şitlerden birine  göre muskaların üzerindeki yazılar t amamen 
silindi ği zaman etkisi azalır ki bu kısmen geçerli bir bilgi dir ,muska yazılmı ş kişinin 
hallleri de ğiştiği zamanda muska etkisini yitirebilir mesala bir sıkı ntı için muska 
yapmı ş yaptırmı ş kişi bir kaç tavsiye almı ştır şunu yapma vs gibi ve bir müddet sonra 
durumu düzelince bo ş verip yapmaya ba şlamıştır bu durumda muska etkisini 
yitirebilir ve tekrar aynı şekilde yapıldı ğında  etki göstermeyebilir . Muskalar meraklı 
kişilerce açıldı ğındada büyük ölçüde (tamamen de ğil ) etkilerini yitirirler . 
Normal şartlar altında düzgün bir ki şiye düzgün bir şekilde yapılmı ş muska etkisini 
yitirmez çünki bu muskalar cinlerin de ğil farklı bir enerjiyle çalı şmaktadırlar . 
tabiki şunu unutmamak lazım hiç bir şey sonsuza dek aynı kalmayabiliyor ,insanlar  
değişiyor dünya de ğişiyor ,sınavlar de ğişiyor bu ba ğlamda her yapılan şeyin  
ömür boyu etki gösterece ğinide iddia etmek pek do ğru olmaz. 
 
Birden fazla muska ta şınabilirmi ; Bir ki şinin aynı i ş için birden fazla muska yapıp 
taşıması etkiyi arttırmaz aksine azaltır veya hepten yok  eder ,farklı i şler için yapılmı ş 
muskalar farklı ki şilerce yapılmı ş ise ta şıyana sıkıntı verebilir tek ki şi yapmı şsa bu 
sıkıntı biraz daha hafif olur ,birbirine ters enerji  yayan muskalar ki şiye sıkıntı verebilir 
bu sebeple çok mecbur kalınmadıkça birden fazla musk a taşınmamalıdır . 
 
Muska her yerde takılırmı ; Muskanın yazılı dua ,niyaz oldu ğu unutulmamalı ve en 
başta içindeki ayetlere  hürmet edilmelidir demi ştik bununla beraber en büyük 
hürmette necasetten korumaktır . 
Muska iyice izale edilmi ş dış etkenlerden korunmu ş su ve koku almayacak şekilde 
ise bununla tuvalete ve banyoya girilebilir ,girilm emesi uygun görülse bile bazı 
şartlarda girilmesi daha uygundur mesela ki şi her an saldırı altındaysa tuvalet ve 
banyodada çıkarmamalıdır ama genel amaçlı yapılmı ş muskalar çıkarılabilir ,cinsel 
ili şki esnasındada yukarda bahsetti ğimiz tür bir tehlike yok ise çıkarılabilir var ise 
durması daha iyidir ,cinsel ili şki haram veya kötü bir şey değildir bu yüzden bazı 
insanlar  
kendilerine sıkıntı yaparlar kötü bir i ş bu muskada üstümde diye evham  yapabilir  
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ama  
ortada zina yok helal ve gerekli bir eylem oldu ğu için vede muska tam izaleliyse bir 
sorun olmaz . herkesin evinde kuranı kerim vardır ,b irço ğuda yatak odasında bir deri 
muhafazada vede yukarıdadır cinselili şkiye girilen bir evde kuranı kerimi evden 
çıkarmak gereklili ği yoksa buda aynı şekilde  dü şünülebilir . 
 
 
Muska evdeki di ğer ki şileri rahatsız edermi ;  Muska asıl etkisini yapan ,ta şıyanda 
gösterir bunun  
haricinde aynı ortamda bulunan ki şilere ciddi ve çok sıkıcı yada tam tersi bir etkisi  
oldu ğu çok az 
görülür ,bazen annelerin korunmak için yaptıkları ge rçekten i şe yarar muskaların 
çocuklara 
rahatsızlık verebildi ği gözlemlenmi ştir bunun sebebinin muskanın yaydı ğı enerjinin 
çocuk için  
yüksek ve rahatsız edici bir dozda oldu ğu söylenir ,a şırı derecede zarar verici ve çok 
korkulacak 
şeyler olmamakla beraber böyle durumlar oluyorsa ona  göre önlem alınabilir. 
 
 
Muskalarda kullanılan malzemeler ve renkler çok önemlimidir , Kitabın sonunda 
görece ğiniz  
muska örneklerindede bir çok de ğişik renk ve madde kullanılmı ştır ,bunlar genelde 
formüllerde 
tavsiye edilir ve hepside önemsiz tavsiyelerdir deni lemez ,bakır yerine ka ğıda yazsam 
,kırmızı 
yerine sarı kullansam gibi sorulara ilk etapta hayı r demekten ba şka çare yok ,bunlar 
uygun  
görülmese bir etkileri oldu ğu mü şahede edilmese tavsiye edilmezlerdi ,ben ba şka bir 
şeyle yaptım  
oldu diyenler yokmudur elbette onlarda vardır ama h er zaman formülün orjinaline 
sadık kalmak  
daha iyidir . 
 
Muskalar yapıldıktan sonra okumaya yapılmalımıdır ; Muskalar için vefkler gibi gün be 
gün okumalarına devam etme zorunlulu ğu yoktur fakat şöyle yaparsanız 
çok iyi olacaktır . 
Mesela rızık i şleri için bir yadabir kaç ayet veya dua yazdınız o mu skayı haftada bir 
kere avuçlarınızın içine alın ve yazdı ğınız şeylerin   
tamamını 3 veya 5 kere okuyun ,rızık içinse 
rızık ayetlerinin tamamını şifaiçinse şifaayetlerinin tamamını istedi ğiniz gibi 3-5-7-vs 
katlar halinde okuyabilirsiniz ,saat gün gibi şeyler önemli de ğildir 
. 

  
Yanlış yazılmı ş muskalar zarar verirmi ; Yanlı ş yazılmı ş muskalar veya daha do ğrusu 
bilgisizce yazılmı ş muskalar insana zarar verebilir , bazı 
 
muskalar içerik ve amaç olarak hayırlı ve faydalı b ir isimle anılsa bile yapılı şında 
kullanılan teknik ki şinin inancıyla ters alakalıdır 
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,teşbihte hata olmaz örne ğin bir kur şun geçirmez muska yapmak 
yada yaptırmak istiyoruz göründü ğü gibi amacımızda bir kötülük yok bir yöntem var 
o yönteminde sakıncalı oldu ğunu bilmiyoruz ve 
o yöntem sayesinde muskamıza nasrani bir hadimi ba ğlıyoruz 
bazen istesekte olmazya hiçbir şey için olmaz olmaz denmemelidir örnekleri vardır . 
bu hizmetli bu i şe hizmet edebilir ama di ğer yandan sizi sevmedi ği bazı şeylerdende 
alıkoyabilir . bu şeylerin bir ço ğu dini vecibelerinizdir . 
 
isim harici yazım yanlı şlıkları ki şiye zarar vermez ama muskanın etkisinde zayıflık 
olu şturur . 

Muskalar açılınca etkisi gidermi  : bazı muskalar i şe yarasalar bile meraklı 
kişilerce açılırlar açılınca bazı  muskaların etkisi ta mamen  bazılarınsa kısmen gider 
buyazım esnasında  kullanılmı ş olan yönteme göre de ğişir .birilerine şifa için 
yapılmı ş muskalarda bazen böyle meraklı akada şlarımız tarafından 
güçsüzle ştirilebiliyor ,bunu en çok bir arkada şının i şine yarayan fayda görmü ş 
oldu ğu muskayı merak edip kopyalayarak aynı etkiyi sa ğlayabilece ğine inanan 
arkada şlarımız yapıyor ama maalesef açtıkları muska sahibin ede bu yolla kötülük 
etmi ş oluyorlar. 

 

Yıldızlatma nedir  : yıldızlatma yazılan yazının yıldızlar altında bı rakılması 
yani o enerjinin o ka ğıda, yazıya geçmesinin istenmesinden ibaret bir 
uygulamadır ,bazı formüllerde tavsiye edilir kolay bir uygulama oldu ğu 
için yapılması tavsiye edilen formülde atlanmaması iyi olur . 

 

Bakıra  ve kur şuna yazmak  ,bu yazım malzemelerinin ayrı ayrı özellikleri 
ve yerleri vardır bakıra yazmak genelde celbimuhabb et  formüllerinde 
olur bu yazım malzemelerinin yerine ka ğıt veya ba şka bir şey olmaz . 

 

Tabağa yazmak  : taba ğa yazmak çok zor bir i şlemdir yeni ba şlayan 
arkada şlar içinse imkansıza yakındır ,yazının dökülen suyl a bozulması 
gerekti ği için yzarken boukluk olsada olur diyemiyoruz o se beple taba ğa 
yazamayacak arkada şlar bir ka ğıda yazıp taba ğa atıp yazı eriyince 
kullanabilirler . 

 

Geyik derisi ceylan derisi şartmıdır  : her ne kadar gelene ğe sadık kalmak 
gereksede geyik derisi ceylan derisi ile yapılan fo rmüller ka ğıt 
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kullanılarakta yapıldı ğında aynı sonucu verdi ği gözlemlenmi ştir o yüzden 
bulunması ve yazılması zor olan deri şart de ğildir ,bazı hocalar 
kendilerine lazım oldu ğu veya danı şanı baştan savmak için olmazsa 
olmaz gösterip aratsalarda o kendi bilgisizlik ve k ötü niyetlerindendir 
denilebilir . 

 

                                  Muska büyü Cin İlişkisi ve Korkusu  

Muska kelimesi ço ğu zaman büyü cin gibi şeylerle ili şkilendirilip bir korku metası 
haline gelmi ş hatta ço ğu ki şi iyilik için bile yapma sana döner yada cinlenirsi n şirke 
girersin vs gibi Saçma sözler sarfetmektedir aslında  böyle de ğildir bir muskanın 
büyü olarak adlandırılabilmesi için o muskaya cin b enzeri varlıkların ba ğlanmı ş sihir 
ve büyü azimetlerinin eklenmi ş  cin isimlerine tapınılmı ş olması gerekir ,aksam 
okumak,  kasem ,azimet,tevkil  olarak duyulan şeyleri kısaca ve tek cümlede  
özetlemek gerekirse Allahtan ba şka varlıklara yemin etmek medet beklemek tanzimde 
bulunmak dua etmek şeklinde söyleyebiliriz mesela ecib ya yayail gibi bi r cümle 
,yeti ş ya hadim ,meded ya tarma şirin  

Bi hakkı ba ğdeşilin ,Aksemtü aleyküm ,üzerinize yemin olsun gibi kel imeler ihtiva 
eden formüllerden Müslüman karde şlerimiz kaçınmalıdır ,bunun haricinde bizim tarif 
etti ğimiz yöntemlerin hiç birinde bir sakınca yoktur . 

 Elbette havas ilminin esmaül hüsnaya ve ayeti celi lelere dayalı legal bir yönü oldu ğu 
gibi sihre dayanan bir negatif yönüde vardır fakat bizim tariflerimizde geçen esmaül 
hüsna ve ayetleri merkezine almı ş sistemin sihir ve simya büyü gibi şeylerle alakası 
yoktur o babda ele alınmamalıdır .bunlar sihir ilmi nin de ğil kuran ilminin alt dallarıdır 
. 

 

                                 Yazım Malzemeleri ve Özelikleri 

 
Muska yazımında kullanılan çe şitli malzeme ve mürekkepler vardır bunların ba şında 
ise safran mürekkebi gelir ,eskilerden beri böyle y azılmış böyle tavsiye edilmi ştir 
,safran mürekkebinin üzerine okunan ayetlerle ve yazı lan şeylerle beraber 
etkiyi arttırdı ğına vede ruhani varlıkların ho şuna gitti ğine inanılır 
Safran mürekkebi yapmak ve kullanmak acemi ki şiler için biraz zor 
ve olumsuz deneyler sonucu maddi zarara u ğratıcı olabilir fakat yine en iyisi kendi 
kullanaca ğınız mürekkebi güvenilir bir şekilde kendiniz yapmanızdır 
imkanı olmayan veya beceremeyenler satı ş sitemiz www.misticshop.tk dan temin 
edebilirler 
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Safran mürekkebi yapılı şı mürekkebin yapılı şı için gerekli 4 madde vardır bunları 
sitemizden veya yakınlarınızdaki aktarlardan temin ed ebilirsiniz , 
safran bitkisi ,anber,misk,ve sentetik olmayan saf gülsuyu ,bunları karı ştırıp 
kaynatarak veya sadece karı ştırıp 3 gün dinlenmeye bırakarak 
mürekkep elde edebilirsiniz ,daha kapsamlı bir çalı şma yapmak isterseniz şu tarifi 
uygulayabilirisiniz. 
not: mürekkepte nisan ya ğmuru suyu kullanmak daha etkilidir. 
Gül suyu ile, zemzem veya ya ğmur suyunu kaynatmak için bir kaba doldurarak, kabı  
ateşin üzerine yerle ştirirsiniz. 
Anber'i içerisine koyarak iyice erimesini ve gül su yu içerisinde kaybolması sa ğlanır. 
Misk'te eklenilerek erimesi sa ğlanır. 
Safrân'ı bir havan içinde içerisine az bir gül suyu koyarak tokmakla ezilir ve kaynayan 
gül suyunun içerisine dökülür. Ardından bir kaba ko yularak 
üç gün( şart de ğildir) bekletilir ardından süzülerek temiz bir kaba k oyulur 
 
Üzerine; 
100 Salât-ı Şerife 
33 Defâ Fâtiha 
70 veya 170 Defa Ayet'el-Kürsi 
Yukardaki sûreler'in adedi ki şinin iste ğine göre de ğişir. 
Mürekkebin etkisini arttırmak için bir ba şka yöntemse yapılacak i şe uygun ayetleri 
mürekkebe okumaktır ,örne ğin şifa için yapılıyorsa şifa ayetleri,rızık 
için rızık ayetleri(bunları kolaylık olsun diye di ğer sayfalarda verece ğiz ) 
muhabbet sevgi vs şeyler isteniyorsa onlarla ilgili ayetleri okumak gi bi . 
Genel olarak kullanılan safran mürekkebinin haricin dede bazı mürekkepler vardır . 
güvercinkanı mürekkebi (batı ekollerinde bereket ve kısmet açma çalı şmalarında 
kullanılır) 
içeri ğinde ejder kanı reçinesi ,ıtır ,tarçın ,akasya sakı zı,ve etil alkol bulunur . 
Ejdekanı mürekkebi (batı ekollerinde psi şik yetenekleri geli ştirmek ,büyü bozmak ve 
iyi san ş büyülerinde) içeri ğinde ,çak şır kökü ,akasya sakızı ,ejderkanı reçinesi ,etil 
alkol veya iste ğe göre ya ğmur suyu bulunur. 
 
Yarasa kanı mürekkebi ( batı ekollerinde ba ğlama, kötü şans, karı şıklık, e şlerin 
ayrılması gibi kötü amaçlar ) 
ejderkanı reçinesi ,sı ğla yağı,çivitotu,tarçın,akastasakızı ve etil alkol bulunur  . 
bu mürekkepler havvas uygulamalarında pek kullanılm az . 
Ceviz mürekkebi Bazı usullerde hastalandırma sakatlama gibi kötü i şlerde kullanılan 
ceviz meyvesi ve a ğacı kabuklarından yapılan mürekkeptir 
Safran mürekkebininde bazı türevleri vardır ,örne ğin musallatlı ki şiler için 
uygulanacak yakılmalı vs formüllerde mürekkebe kafu r ilave edilir 
,içilmesi gereken uygulamalar için sadece safran ve  su 
kullanılır ,bu formüllerde mürekkebin renginin açık  olmasının pek önemi yoktur  

Anber : Ada balı ğı , kaşalot balinasının ba ğırsaklarında toplanan yumu şak, yapı şkan 
ve güzel kokulu maddedir . 
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Misk : Erkek misk geyi ğinin vücudundan çıkan, kokusu ho ş ve kuvvetli ya ğlı bir 
salgı. Salgı, geyi ğin 
karnının alt tarafında bulunan salgı bezinden gelir . Misk salgısına koku veren ana 
madde muskon 
organik bile şiğidir. Misk, parfüm yapımında esans ruhu olarak, kok u ve renk vermek 
için kullanılır. 

  
Misk elde etmek için, geyi ğin salgı yapan bezleri bulundu ğu yerden çıkarılarak 
kurutulur. 
Bu bezlerin büyüklü ğü, iri bir yumurta büyüklü ğünü geçmez. En iyi misk, Tibet’te 
yaşayan geyiklerde bulunur .  
Salgının rengi siyahtan ayırt edilmeyecek şekilde koyu kahverengidir. Biriktirilip 
kurutulduktan sonra i şleme tabi tutularak misk esansı elde edilir. 
önemli not : a şağıda resmini gördü ğünüz nora ,morainsel ve benzeri markalara sahip 
şişe misk diye satılmaktadır ama de ğildir. 
 

 
Safran: Süzengiller familyasından; yurdumuzda da yeti ştirilen, 10-15 santimetre 
boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Etli, yuvarl ak kaidesi yassı, 4 santimetre 
 
kadar çapında, üstü esmer renkli ve zarımsı pullarl a 
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kaplı, alt tarafında da kök parçaları bulunan bir s oğanı vardır. Yaprakları uzun ve 
koyu ye şil renklidir. 
Çiçekleri mor renklidir. Sonbahar mevsiminde yaprak lardan önce açar. Meyvesi 
kapsül şeklindedir 
ve Sonbahar aylarında meydana gelir. Tepeciklerinde n elde edilen toz (safran); renk, 
tat ve koku verici olarak kullanılır . 

 

  

 
Türkiyede safranbolu ve iran safranları satılmaktad ır her ne kadar ikisi arasında 
mukayeseler yapılsa biri di ğerinden üstün tutulsada ve çok büyük 
bir fark olmasada safranbolu safranı daha kalitelid ir ama artık çok az 
yeti ştirilmektedir,hint safranı olarak anılan baharatıns a havas ilminde 
kullanım alanı yoktur . 
Safran mürekkebi sadece suya atılıp yapıldı ğında sarı bir rengi vardır bu şekildede 
kullanılabilir 
özellikle ka ğıda yazılıp suya atılıp eritilecek şifa uygulaması türü i şlemlerde mutlaka 
bu haliyle kullanılmalıdır yazının silik olması der t edilmemelidir. 
Mürekkep sadece safranla yapıldı ğında sulu olur ona kıvamını veren di ğer 
maddelerdir. 
Eskiler yazıya kırmızı renk vermek için bazı maddel er kullanmı şlardır bu maddelerin 
başında şimdiki tabirle ithal ürün orjinal adı dragon blood olan ejder reçinesi 
ağacının reçinesi vardır bu usulü uzunca süre gizlemi şler ö ğretmemi şlerdir 
bunun dı şında bir kaç de ğişik usul daha kullanmı şlardır . 
muska yazmak için safran suyu ve kafi miktarda misk  anber eklenmesi yeterlidir . 
Cin tedavisi veya u ğrak olan ki şilere yazılacak yapılacak i şlemlerde mürekkebe kafur 
eklenmesi uygun olur o varlıklar kafur kokusunu hiç  sevmezler 
ve tahammül edemezler ,kafur yazılan ayetlerle 
beraber çok güçlü bir etki gösterir . 

 
Kafura ğacının odunu subuharı ile damıtılarak kafur ya ğı (kafur eterik ya ğı ) 
eldeedilir ve bu eterik ya ğ aroma tedavisi, natürel ilaç ve kafur ispirtosu ya pımında 
kulanılır 
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Yetiştirildi ği Yerler : Türkiyenin Marmara, E ğe ve Akdeniz bölgesinin sıcak olan 
bölgelerinde veya evlerinde yeti ştirmek mümkündür. 
 

Gülsuyu Yapımı 
 

Gül suyu, herkes tarafından evde pratik bir şekilde yapılabilir ve buzdolabında 
saklanarak da uzun süre boyunca kullanılabilir. 
  .  
  Gül ya ğı imalatında açı ğa çıkan ya ğlı sudan elde edilen gül suyu, bu mayalı suya 
birebir oranında damıtılmı ş saf su katılması ile üretilir Yaz aylarında 
hemen her bahçede kar şılaşılan güllerin yapraklarını kullanarak ev yapımı gül  
suyunun do ğal şifasından yararlanılabilir. 
Bahçelerdeki güllerin yapraklarını alırken ba ş kısmındaki taze yaprakları koparmak 
hem elde edilecek gül suyunun daha kaliteli olmasın ı hem de bitkinin 
yeni tomurcuk olu şturmasını sa ğlayacaktır 
Evde gül suyu yapmak için çelik bir tencere ve bu t encerenin içinde yerle ştirilecek 
olan taba ğın tencere ile temasını kesecek küçük bir güveç kab ı yeterlidir 
. Mümkün oldu ğunca geni ş bir çelik tencereyi  
ocağa koyduktan sonra tam ortasında güveç kabını “ters o larak” yerle ştirin ve güveç 
kabının da ters dönen tabanının üzerine “porselen” bi r tabak koyun.  
Bu aşama aslında basit bir damıtma düzene ği kurmak için ön hazırlıktır.  
Zira çelik tencerenin orta kısmında güveç kabının ü zerinde duvar tabak, damıtma 
işlemiyle olu şacak olan gül suyunun birikece ği kap görevi görmektedir.  
Bu aşamadan sonra tencereye, orta kısımdaki porselen tab ağın 4-5 santimetre altına 
gelecek kadar saf su koyun. 
gül suyu nasıl yapılır Tencereye saf suyu koyduktan  sonra bu suyun içine 
 kopardı ğınız gül yapraklarını ekleyin ve oca ğın altını yakın. Oca ğın altının 
yanmasıyla birlikte kaynayan su buhara dönü ştüğünde orta bölümdeki 
porselen taba ğın içinde birikmesi için çelik tencerenin a ğzına alüminyum folya  ya da 
 “tutma yeri olmayan”  tercihen cam bir kapak oymanız  gerekir. 
 Cam kapa ğın tutma kısmı olmadı ğı için bu bölüme po şet içerisine  
konmu ş buz yerle ştirilir ve kaynayan suyun buharı da bu buzla temas e tti ğinde hızla 
soğuyarak su damlarının ortadaki porselen taba ğa damlamasını sa ğlar.  
Ancak bunu alüminyum folyoya koni biçimi vererek ya pmak çok daha basit olacaktır.  
Tencerenin kapa ğının tutma yerine yerle ştirilen buz po şetinin deli ği tamamen 
kapattı ğından ve buharın tencere dı şına çıkmadı ğından emin olun. 
 Bu şekilde tenceredeki su kaynadıkça üst bölümdeki 
cam kapa ğa buhar yükselecek, yükselen bu buhar da orta bölüm ündeki  
buzla temas etti ğinde so ğuyarak yeniden su damlacıklarına dönü şecektir.  
Kaynatma i şlemi sonucunda ortadaki porselen taba ğın içinde  
kalan öz, gül suyu olmaktadır. 
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Basit gülsuyu yapımı : Gülsuyu yapımı için internet ten erkan şamcı ve di ğer çeşitli 
tarif veren ki şilerin videolarını izleyebilirisiniz,bu kadar tefer ruata gerek yok 
vaktim yok diyen arkada şlar güzel kokulu güllerden seçerek daha önce birikt irdikleri 
nisan ya ğmuru veya aralık aralık ya ğmuru suyu içine o imkanda yok ise 
memba suyu içine atarak bir müddet güllerin kokusun un suya geçmesini 
bekleyerek bu suyu mürekkep yapımında kullanabilirl er ,fakat uzun süre 
bekletmemeli mürekkep yapmadan önce hazırlanmalıdır  . 
eskiler dikeni bol kokulu yaban gülü kullanırlarmı ş . 

 

                                               Kalemler 

 
Muska yazmınında ve di ğer uygulamalarda kullanılan kalemler genelde kamı ş kalem 
tabir edilen geleneksel kalemlerdir 
,fakat tecrübesiz ki şilerin bu tür kalemlerle yazı yazması biraz zor ve 
tehlikelidir tehlikesi şudur; tam sona geldi ğiniz bir yazıyı mürekkep damlatarak 
mahvedebilir ve ba şa dönebilirsiniz 
.Kalem çok önemli olmasada madem bu kitabı okuyor 
ve bu konuya ilgi duyuyorsunuz o halde kalem çe şit ve yapılı şlarınıda kullanmasanız 
bile bilmek isteyece ğinizi dü şünerek 
devam ediyorum .Kamı ş kalemlerin bir çok çe şidi vardır 
ve genelde hat sanatçıları kullanır . 
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Kamış kalemler genellikle Irak ve İran kamı şlarından yapılmaktadır.Ancak Irak ve İran 
kamışlarına ek olarak Cava ve Hind nev’ileri de me şhurdur 
 
. Bu kamı şların en serti cava kamı şıdır ve en makbulü İran ve Irak kamı şından yapılan 
kalemlerdir. 

Kamış kalemler genellikle koyu kestane rengindedirler. S arı, alaca ve benekli    
olanları da vardır. 

   
Kamışın bo ğumu kalemtra şla alındıktan sonra kalem uç kısmı kalemi açandan y ana 
olmak üzere sol elin avucu içine yatırılır ve kalem in açılan kısmı 
uzunca bir badem görüntüsü verinceye kadar iki yand an 
kesilir ve yontulur. Kamı ş yeterince sert de ğilse biraz daha tok bir badem şekli tercih 
edilir. Kalemin gövdesinden ucuna do ğru incelerek uzayan 
kısmına dil uç kısmına ise a ğız denir. A ğzı dilinden daha 
enli açılan kaleme de çak şırlı kalem adı verilir.Daha sonra kalemin a ğzı makta’ 
üzerine yatırılarak ya da elde dikine çatlatılır. 
Buna şakk etmek tabir olunur. Sonra da yine makta üzerind e kalemin 
ucu yazılacak yazının gerektirdi ği meyil gözetilerek kesilir. 
Bu i şleme de katt etmek veya kat’ denir. Kalem a ğzının yazana yakın tarafı ünsi di ğer 
tarafı da vah şî adıyla adlandırılır. 
 
Tüy kalemler : Bu kalemlerde geleneksel olup kamı ş kalem gibi kullanılmaları biraz 
zordur,genellikle kaz tüyü tercih edilir fakat 
her türlü tüyde kullanılır ,kendiniz yapmak isterse niz bu tür bir tüy edinin 
ve ucuna kürdan sokup içini kamı ş kalemlerdeki gibi oyarak kendi tüy kaleminizi 
(kullanmasanız bile) 
hem tecrübe hemde odanızın mistik havasına uysun di ye yapabilirsiniz . 
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Bunların haricinde asıl i şimize yarayacak ve kullanımı kolay ,tehlikesiz ve s akıncası 
olmayan kalemler divit ve dolma kalemdir 
 
,bu ikisini gönül rahatlı ğı ile kullanabilirsiniz ,diviti bir kaç uç seçene ği 
olanlardan seçerseniz yazaca ğınız kağıt ebatına ve aynı ka ğıda küçük ve büyük 
yazmanız gerekti ğinde zorlanmazsınız  
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Dolmakalem kullanırken tıkanma sorunu ya şayabilirsiniz ,bunun için mürekkebi 
kendiniz yaptıysanız 1 gün bekletin ince bir elekle  süzün 
 ( çay bardaklarında kullanılanlarda olabilir) sonr a tekrar bekletip 
yine süzün 3 gün yapabilirseniz daha iyi olur 

                                        Kurşun kalemle yazmak  

 
En çok kar şılaşılan sorulardan birisidir ,banada bu soru yönelti ğinde ilk etapta 
düşünülmemesi gerekti ğini söylerdim ve şimdi verece ğim tekniklere 
rağmen yine en son dü şünülmesi gereken yöntem oldu ğunu yineliyorum 
Kur şun kalemin yazma bölümü grafit ve kil karı şımından yapılır ,grafit yumu şak,yağlı, 
kağıt üzerinde iz bırakan, siyah renkli katı bir madde dir 

.  

Doğal bir maddedir ,kok kömürünün çok yüksek sıcaklıkl arda i şlenmesi ile yapay 
olarakta elde edilebilir. 
 
Kur şun kalemin ortaya çıkı ş tarihi çok eski de ğildir 18. yüzyıla dayanır , şimdi akıla 
şöyle bir soru gelebilir ,kil ve grafit organik ve t emiz maddeler bunların 
kullanımı eskiye dayanmadı ğı ve bilinmedi ği 
için tavsiye edilmemi ş gündeme alınmamı ş olabilirmi safran ve di ğermürekkeplerin 
tavsiye edildi ği yıllarda kullanılan is mürekkebi vardı ,bu ya ğ kandillerinin bıraktı ğı 
islerden elde ediliyordu ve necis sayılmıyordu faka t muska yazmınında kullanılmamı ş 
tavsiye edilmemi ştir şeklinde bir nebze cevap verilebilir . 
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Günümüzde masraftan kaçan veya zahmetiyle u ğraşamayan beceremeyen ki şiler 
kur şun kalemi tavsiye edip savundukları gibi gerçekten ilim sahibi olan bazı 
zatlarcada kullanıldı ğı görülmü ştür. 
 
Şimdi size ilmine güvendi ğim ve şahit oldu ğum bir zatın bu yöntemi nasıl kullandı ğını 
anlatayım ,bu zat yazılacak şeyleri kur şun kalem ile yazar 
ve üzerini safran ve anber suyuna batırılmı ş pamuk ile boyardı 
,bir ba şka zat yazaca ğı kağıdı safran mürekkebine batırıp kurutur 
ve üzerine kur şun kalemle yazardı ,bir kaçının gerekçesi ise safran  mürekkebinin çok 
kalıcı olmamasıydı ,bu yöntemleri bizzat kendimde tes t ettim 
ve iş gördü ğünü mü şahade ettim fakat hepimizin bildi ği gibi bazı şeyler 
göründü ğü gibi olmayabiliyorda yazan yazılan okunan vs etken  faktörleri gördük 
biliyoruz.  
 
Formülde tavsiye edilen malzemeye sadık kalınması i lk önceli ğimizdir . 
Bu bilgiler ı şığında bu malzemeyi kullanmak yada kullanmamak okuyucu ya kalmı ştır. 

              Kamış kalem yontma ve yapma usulü 

 

Bir çok havas kitabında yer alan bu formül mevcut k amışları yontma haricinde bir 
ağaç dalından 
kalem yapmak içinde uygulanabilir tabi önce kurutum ası gerekir 
uygun bir a ğaç seçilir ve ondan bir dal kesilir ,en güzeli gül d alından kalem yapmaktır 
Kamışın ucunu yontulurken üç defa 
 
 

ٍ� 
ٍ� 
ٍ� 
 
Âhin Âhin Âhin 
deyip, Talak Suresi nin 3. Ayeti Kerimesi olan şu Ayeti Kerime : 
 

��ِ�ُ� َاْ�ِ�ِ
 َ�ْ�َ�َ�َ� اَُ َ  3�4ُ�ِ 1ْ2ٍَء َ�ْ�ًراَوَ�ْ, َ+َ*َ#آ�ْ� َ)َ'& اِ َ%ُ$َ#َ"ْ!ُ ُ� ِان� ا
 
Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâh e bâli ğu emrihi kad cealallâhü li 
külli şeyin kadrâ. 
okunur. Kamı şın ucunu kestikten sonra kamı şı eline alıp: 
 
 8ُ�َ9َ�َ َ�َ'6ِ&ِ 7َْ�ِ� َ)6َِ'& َآ5َا َوَآ5َا
 
Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. 
dersin. Keza ve keza yerinde maksadın her ne ise onu  söylersin. E ğer Ayeti Kerimeyi 
önce okursan, amelin daha etkili ve daha tesirli ol ur. 
 
Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ dersin. 
Keza ve keza yerinde maksadın her ne ise onu söylersi n. Eğer Ayeti Kerimeyi önce 
okursan, amelin daha etkili ve daha tesirli olur. 
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                                    Tütsüler 
  Tütsüler ve kokulu maddelerin havas ilmi ve muska  yazımlarında  
kullanım şekilleri ve sıralamaları vardır ,elbette olmazsa ol maz değillerdir 
ama formüle ve tariflere sadık kalınması malzemeler in orjinalli ğine riayet 
edilmesi ilk öncelik olmalıdır .sadece tütsü yoklu ğu için bir şeyleri 
ertelemek zorunda olanlar genel amaç için uygun ola n günlük ve 
buhurotu tütsülerinden faydalanabilirler . 

Şimdi yapaca ğımız işe uygun olan gezegen saatlerinde yakılması faydalı o lacak 
tütsüleri gözden geçirelim ve daha sonra ismi geçen tütsü maddelerini tanıyalım ve 
yanlı ş bildi ğimiz ,ö ğrendi ğimiz verileri yenileriyle de ğiştirelim  . 

 

Gezegen  
1) güne ş  
Bu saatte iyi i şler için : sandal,amber,gül ,sandulis misk  
Kötü i şler için :            safran,sarı bahar,karagünlük  

Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir . 
 
2) ay  
Bu saatte iyi i şler için  : sandal,misk,kafur,öd a ğacı ,lübanı zeker  
kötü i şler için :              laden reçinesi ,karagünlük  
Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir . 
 
3) satürn ( zuhal)  
Bu saatte iyi i şler için  :   misk,mesteki,udu hindi,öda ğacı ,meyatu saile  
kötü i şler için:                  zift,katır tırna ğı,keçi kılı  
Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir .  
4) mars (merih)  
Bu saatte iyi i şler için  :  sandal,karanfil,sakız,akgünlük ,kust ,t opalak kabu ğu  
kötü i şler için:                 besbase,katran  

Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir . 
 
5) venüs (zühre)  
Bu saatte iyi i şler için  :sandal,misk,karanfil,menek şe ,öd ağacı,mestaki  
kötü i şler için:                besbase  
Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir .  
6) jüpiter (mü şteri)  
Bu saatte iyi i şler için  :      sandal,öda ğacı,günlük,kafur  



32 
 

kötü i şler için:                      cavi,mestaki  
Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir .  
 

7) merkür (Utarit)  
Bu saatte iyi i şler için  :      öda ğacı,günlük,cavi,sümbül ,muklil ezrak  
kötü i şler için :                       çamsakızı,ku şdili 

Yakılabilece ği tavsiye edilmi ştir . 

 

 

Sandal :   4 ila 9 metre büyüyebilen uzun ömürlü bir tropikal ağaçdır .  

Hoş kokusu sebebiyle dallarından ve gövdesinden özelli kle Hindistan ve uzakdo ğuda 
'da tütsü üretiminde yararlanılır,  bunun dı şında ağaçtan elde edilen kokulu ya ğ, 
sanayi ve parfümeri de kullanılır.bazı havas kitapl arında adı geçen sandalı asfer de 
bu cins  a ğacın kabuklarıdır . 

Amber  :  anber maddesine yazım malzemeleri bölümünde de ğinmi ştik  

Tütsü kısmında anber, amber, anber kabu ğu gibi  isimlerle adı geçen madde ise bu 
yazım  

Malzemesi de ğil, küçük bir a ğacın kabuklarıdır .kullanılması gereken ürün bu bit kisel  

Üründür.  

  

Sandulis: sandulis ,sandoloz,sanduluz ,sandaloz sakızı,sendür üs  gibi isimlerle 
anılan maddedir . 

Sandaloz sakızı, 5-6 metre boyunda Kuzey Afrika’da yeti şen bir a ğaçtan elde edilen 
bir maddedir 

. günlü ğe benzer fakat açık renklidir  
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Mestaki :  sakız ağacının  dal ve gövdeleri bıçakla yaralanır. Çıkan b alsam sakız 
olarak kullanılır. bal rengine yakın, soluk sarı re nkli, parça ve damlalar halindedir. 
Özel bir kokusu vardır. Halk arasında mesteki  sakı zı denir  

 

 

Öd Ağacı : öd ağacı ,od a ğacı,ud a ğacı gibi isimlerle anılır , tropik bölgelerde 
yeti şir, dinî törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabu ğu ho ş 
kokulu bir a ğaçtır.Beyaz ve siyah-kahverengi renkte olanları var dır. Bu bitkiye “Kust i 
Hindi” denildi ği gibi, eskiden tüccarların deniz yoluyla Arap ülke lerine 
getirmelerinden dolayı da “Kust i Bahri” denilmi ştir. Beyaz cinsine “Kustı bahei veya 
'Kustı Aeabı’, siyah cinsine de 'Kust-i Hindi' deni lmi ştir.aslında kelime itibarıyle udi 
hindi hint öd a ğacı demektir fakat  ülkemizde ço ğu aktarda udihindi diye satılan 
madde öd a ğacı ile aynı madde de ğildir ve aralarında büyük fiyat uçurumu vardır . 

  

Günlük: Akamber, Günnük, Sı ğla, Sığıla, Boswellia Serata, Olibanum Gum, 
Frankincense.  

Gibi isimlerle anılır ,sı ğla ağacının  odunla şmıs gövdesi üzerinde balsam kanalları 
vardır. Her a ğaçtan iki ya da üç yılda bir, yaz mevsiminde uzunla masına yarıklar 
açılarak a ğacın güzel kokulu ya ğı (balsam) ve kabukları alınır.Bu kabuk ve reçinele r  
dini törenlerde Ve mistik i şlemlerde  tütsü amacı ile kullanılır . 

 

 

Besbase :  küçük hindistan cevizine benzer ,muskat olarakta bi linir keskin bir 
kokusu vardır . 

 

Cavi 
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Cavi (Asli bent) Tropikal bölgelerde yeti şen bir a ğaçtır. Boyu 15-20 m. ye kadar ula şır. 
Bu ağacın gövdesi çizildi ği zaman bir tür süt salgılar. Bu süt güne ş ve havanın etkisi 
ile sertle şip sakız haline gelir. Bu sakızdan infüzyon ve lapa  yolu ile faydalanılır. Aynı 
zamanda da ulvi ve süfli konularda ve cin ve ruh da vetlerinde kullanılan etkili bir 
tütsüdür. 

 

Kuşdili :  Haslüban Hasalban, Hasalüban, Fülfüliye, Biberiye, Lisan-ül asafir, 

İklilül cebel, İklilül berri, Beyaz Püren ve Dürdar da denir. Ballı baba gillerden, Akdeniz 
kıyı 

bölgelerinde çok yeti şir. Kar şılıklı dizilmi ş, uzun saplı üst yüzü koyu ye şil, alt yüzü 
beyaz, 

hep ye şil yaprakları, kısa salkım biçiminde bir araya topl anmış mavi renkli çiçekleri 
olan, 

boyu iki metreye varan kokulu çalı. Genç sürgünleri  baharat olarak kullanılır. 
Çiçekleri 

demlendi ğinde uyarıcı etki yapar. Latincesi: Rosmarinis offi cinalis 

 

Çam sakızı :  Çam ağacından elde edilen do ğal bir sakızdır. Bal renginde keskin 
kokulu bir maddedir. Kullanıldıkça rengi de ğişir ve kuvvetli bir antiseptiktir keskin ve 
çok ho ş olmayan bir kokusu vardır  
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En çok adı geçen tütsülere yer verdikten sonra tüsü lerle ilgili merak edilen sorulara 
geçelim  

Tütsüler gereklidir ama olmazsa olmaz de ğildir demi ştik  tütsülerin zamanları 
hakkında de ğişik kitaplarda de ğişik tarifler olabilir ,mesela bir yerde mestaki kötü  
tütsü olarak verilirken ba şka bir saat için iyi tütsü olarak verilmi ştir  bu ve benzeri 
şeyler yanlı şlıktanda olabilece ği gibi ,o saatlerde görevli oldu ğu sanılan de ğişik 
varlıkların ho şlarına giden ve gitmeyen şeylerin durumu olarakda ele alınabilir 
.tütsüleri çalı şma mekanı hazırlı ğında çalı şma esnasında nasıl kullanılır ilgili 
konularda ele aldık ,muska yazımı bittikten sonrada   gerekli görülen tütsüyle muska 
bir müddet tütsülenir ,vefklerde oldu ğu gibi ip ile ba ğlanıp bir yere asılmasına  ve 
uzun uzadıya tütsülemeye gerek yoktur.tütsüleri nas ıl yakmanız gerekti ğine siz karar 
vereceksiniz isterseniz bir tavada yakın ister tüts ülük veya mangal kömürlü bir ocak 
istersenizde elektirik oca ğı kullanın ,bir şekilde elinizdeki buhuru yakın ve dumanının 
çıkmasını sa ğlayın yöntemi önemli de ğil 
                             Zaman Hesaplamaları  

 
Bildi ğiniz gibi muska vefk vs yazarken saat vs gibi zaman  hesaplamaları yapılır 
,bunlar çok önemli olmasada riayet edilmesindede bi r sakınca yok ve kısmi 
olarak faydalar vardır şimdi saatlerin ve zamanların nasıl hesaplandı ğına bir göz 
atalım. 
 
Öncelikle ilk lazım olan olarak lanse edilen ay kon umlarıdır ,yazılacak şeyler öncelikle 
ayın büyüme zamanına denk gelen vakitlerden seçilme lidir .  
 

                 
                                                       2015 ay konumları 
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Yukarıda 2014 ve 2015 senelerindeki ay konumları aç ıkça görünüyor dikkat edilmesi 
gereken şey hayırlı bir i ş yapılırken ayın büyüme yani dolunaya gitme evresin de 
yapılmasıdır ,ay menzillerinin o kadar önemi yoktur  buna dikkat edilmesi yeterlidir .  
 

 
Şu bilgilerde çok önemli olmasa ve sadece ay büyürke n hayırlı i şler yapılması yeterli 
olsa bile bilinmesinde fayda vardır . 
 
1-YENİ AY(ilk dördün) : Ayın büyümeye ba şlayıp dolunaya kadar olan yakla şık 14 
günlük bir zaman dilimidir. Bu zaman zarfında hayat ımızda büyütmek istedi ğimiz 
olaylara çalı şmamız ve bu çalı şmaları burç günlerine uygun yapmamız gerekir. 
 
Örnek vermemiz gerekirse ula şmak istedi ğimiz hedeflerimiz varsa 
ay koç burcunda iken büyüme evresinde çalı şmamız daha do ğru olur. 
Hastalıklarımıza 
çalışıyorsak mesela kan dola şımı ile vücutta olu şan hastalıklar, ba ğışıklık sistemine, 
duyu 
organlarının daha iyi çalı şması için, dü şük tansyon vs. 
2-DOLUNAY: Ayın en dolgun oldu ğu 2 günlük zamandır. Bu zaman zarfında enerji 
çok yo ğun oldu ğu için her türlü olayımıza çalı şmak çok uygun olur. 
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Dolunayda ay hangi burçta ise o burça ait konuları ve hastalıkları çalı şmamız 
lazımdır. 
 
3-SON DÖRDÜN: Ayın dolunaydan sonraki küçülmeye ba şladığı 13 günlük zaman 
dilimidir. Bu zaman zarfında kurtulmak istedi ğimiz her türlü olayımıza çalı şabiliriz 
bu çalı şmalarımız dua meditasyon vs şeklinde olmalıdır. Son dördünde hastalıkları 
küçültmek için ve yok etmek için çalı şabiliriz. Örnek 
 
vermek gerekirse migren a ğrılarını hafifletmek ve yok etmek istiyorsak ay koç  
burcunda son dördün evresinde çalı şırsak çok daha etkili olacaktır. 
Bu dönemde detoks yaparsak vücudumuzu her türlü kim yasaldan arındırmamız daha 
kolay olacaktır. 
 
4-KARANLIK AY : Ayın tam karanlıkta oldu ğu dönemdir bu bir günlük dönemde her 
türlü hastalı ğa ve olayımıza çalı şabiliriz. 
Şimdi bu ay günlerinin içinde seçece ğimiz gezegen günlerine geçelim . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezegen saati hesaplamaları : Ay konumlarına göre zaman tespiti yaptıktan sonra 
sırada gün ve o gündeki hayırlı saati bulma i şlemimiz var . 
Her gün bir gezegene aittir ve yine her günün içinde 7 gezegen saati vardır ve 
bu gezegenlerin etki alanları farklıdır ,gezegenler v e günlerine göz atalım. 
 
Pazar gününün gezegeni Şems ( Güne ş ) tir. 
Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay ) dir. 
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Salı gününün gezegeni Merih ( Mars ) tir. 
Çarşamba gününün gezegeni Utarid ( Merkür ) tir. 
Perşembe gününün gezegeni Müşteri ( Jüpiter ) dir. 
Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir. 
Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. 
 
Okudu ğunuz veya gördü ğünüz bir formül ,tarif vs şeyde örne ğin bu şems gününde 
yazılmalıdır diyorsa o zaman sizin bu yazıyı pazar günü 
yazmanız gerekti ği anla şılır .şems gününde kamer saatinde yazılması gerekir denirs e 
ne yapmamız gerekiyor birazdan o bahse geçece ğiz ,önce her güne ve geceye 
ait gezegen tablolarını verelim . 

                                       Gündüz Saatl eri tablosu  

 

 

                                         Gece Saatl eri Tablosu  
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Şimdi gezegenlerin (ba şka bir tabirle yıldızların ) hangi i şler için uygun olduklarına 
geçelim . 
Güneş ( şems ) ; Bu gezegen saati ; iltifat görmek ,dü şmanlı ğa karşı koymak ,dost 
edinmek  
bioenerji yükseltmek ,san, seref, söhret heybetli g örünmek ve ileri gelen kimselerin 
yanında hacetinin kabul olunması gibi i şlemler için uygun bir vakittir .Günü pazardır. 
Tütsüsü senderus ve misktir. 
  
Ay ( kamer) ; Bu gezegen saati ;rüyalar girmek,sezgileri geli ştirmek ,haber almak 
hırsızlıklarla ilgili konular dil baglamak, baglıyı çözmek, sihir bozmak ve sevgi ile 
baglamak gibi i şlemleriçin uygundur . Günü pazartesidir .Tütsüsü lüb anı zekerdir . 
 
 
Merih ( Mars ) ; Bu gezegen saati kahır ve dü şmanlık çalı şmaları ,helak etmek 
,kovmak 
gibi şerli i şler ve özellikle erkeklere yönelik seyler için uygun dur.Günü salıdır 
tütüsüsü kust ve topalak kabu ğudur . 
 
Utarid ( Merkür ) ; Bu gezegen saati ; bir kimseyi hastalandırmak, dil  baglamak,birinin 
kalbini kendine çekmek, defineleri çıkarmak hacetle rin 
giderilmesi,konu şma zorlu ğu ve bedensiz varlık davetleri gibi 
konular için uygundur .Günü çar şambadır. Tütsüsü muklil ezraktır. 
 
 
Müşteri ( Jüpiter ) ; Bu gezegen saati para ,zenginlik ,dost kazanmak 
insanların gözüne güzel ve sirin görünmek, tılsım bozm ak ve dil baglamak gibi 
işler için uygundur .Günü per şembedir .Buhuru Sandalı asferdir. 
Tütsüsü sandalı asferdir . 
 
Zühre ( Venüs ) ; Bu gezegen saati ; a şk ve sevgi ile alakalı konular nikah evlilik 
etkileme 
gibi konular için uygundur .Günü cumadır .Tütsüsü ö d ve mestakidir . 
 
Zühal ( Satürn ) ; Bu gezegen saati rüyalara girmek ,uzaktan telkin ve  etkide 
bulunmak 
ara açmak ,bir yeri harap etmek ,zinayı engellemek g ibi i şler için uygundur .Günü 
cumartesidir. Tütsüsü meyatu sailedir . 
 
Gezegen gün ve saatlerinin hangi i şler için uygun oldu ğunu anladık , şimdi yapmamız 
gereken yazaca ğımız veya yapaca ğımız şey için uygun olan gezegenin 
gününe bakıp ona göre yapmak ,örne ğin rızık için bir formül uygulayaca ğız 
bunun için uygun olan gezegen mü şteri ,günüde per şembe uygulamamızı bu günde 
yapaca ğız, birde bu günler içindeki gezegen saatleri oldu ğunu göstermi ştik 
şimdi busaatleri nasıl hesaplayaca ğımıza geçelim . 
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Örneğin Güneş ( şems ) gününde yapılması gereken bir i şin bu günün içindeki yine 
güne ş 
saatinde yapılması gerekiyor bu güne ş saatinin bizim saatimizde hangi aralıklarda oldu ğunu 
nasıl bulaca ğız ? 
 

                            Gezegen Saati Hesaplama   
Hepimizin evinde saatli maarif takvimi tabir edilen  takvimlerden vardır ,olmayanlar 
içinde internetten 
veya ba şka yerlerden kolaylıkla temin edilip bakılabilir ,b u takvimlerde güne şin 
doğuş ve 
batış saatleri verilir . 

 
Yapacağımız iş güne ş gezegeninin gününde yani pazar günü yapılması gere ken bir i ş 
diye 
örneklendirmi ştik,bunun için yukardaki takvim sayfasında görüldü ğü gibi kendimize 
bir gün 
belirledik,yapaca ğımız iş 13 nisan pazar günü yapılacak ve bu günün içindeki  yine 
güne ş saatinde yapılacak dedik 
şimdi bu saatin bizim saatimizle nasıl bulundu ğuna geçelim .Yukarıdaki sayfada 
görüldü ğü gibi güne ş o gün 6.21 de do ğuyor ve ak şam 19.50 de batıyor fakat bu 
rakamlar önlem olarak öne alınmı ş rakamlardır aslında güne ş batış 
ve do ğuş sürelerine tahminen 12 şer dakika eklemek gerekir ,12 şer dakika 
ekledi ğimizde 
güne ş 6:33 akşam 20:02 olur bu iki saatin arasında 809 dakika var dır 
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809 dakikayı 12 ye böleriz ve 67 kalır 67sayısı bir gezegen 
saatinin kaç dakika sürece ğini gösterir buna göre güne şin do ğuş saatine 67 dakika 
eklersek 
bizim saatimize göre 1 .gezegenin etki zamanını buluruz 6:33+67 dakika =7.40 , 
güne şin do ğuşundan 7.40 a kadarolan zaman o günün 1. gezegen saat idir 7.40 a 67 
daha ekleyerek 
2. saati buluruz ,oda 1. saatin bitiminden 8.47 e ka dar olan zamandır di ğer 
zamanlarıda 
bu şekilde hesaplamaya devam ederiz. 
Gece saatlerini ise yine aynı yöntemle fakat bu sef er güne şin batı şından do ğuşuna 
kadar olan 
süreyi hesaplayarak yaparız 20:02 ve 6:33 arasında 6 31 dakika vardır bunu 12 ye 
böldük 
52 dakika çıktı gecesaatleriiçinde güne şin batı şına yani 20:02 ye 52dakika ekleyerek 
gecenin 
ilk satini bulmu ş oluyoruz ve di ğer saatleride 52 şer dakika ekleyerek devam ediyoruz 
. 
gündüz ve gece tablolarını vermi ştik . 

Genel ve özel uygulamalarda gezegen saati seçimi ; Okudu ğunuz formülde size 
genelde zamanlar 
söylenir ,örne ğin bu yazıyı hayırlı bir günde hayırlı bir saatte ya zmak gerekir veya bu 
yazıyı 
kamer gününün 3. saatinde yazmak uygundur gibi ,e ğer böyle bir ibare var ise buna 
riayet edilir 
bir ba şka yöntem ise şudur ,gün olarak yapılacak i şe uygun gün seçilir bunu 
(gezegenlerin hani i şler için uygun oldukları) bahsinde göstermi ştik i şimize uygun 
günü buradan 
belirledikten sonra kimin için yapıyor isek yani ke ndimiz veya bir ba şkası için yapıyor 
isek 
o ki şinin burcunun gezegen saatinde yaparız ,örne ğin rızık için bir yazı yazaca ğız ve 
buna 
uygun gün mü şteri yıldızının günü olan per şembe ise ve ki şinin burcu ikizler diyelim 
ikizlerin yıldızı Utarid ( Merkür ) bu gezegenin saati nde yazarız yani per şembe günü 
utarit saati 
olarak çizim zamanımızı belirleriz , şimdi burçların gezegenlerini gösterelim . 
 
1 - Hamel(Koç), Merih (Mars) 
2 - Sevr(Bo ğa), Zühre ( Venüs ) 
3 - Cevza(İkizler), Utarid (Merkür) 
4 - Seretan(Yengeç), Kamer (Ay) 
5 - Esed(Arslan), Sems (Günes) 
6 - Sünbüle(Ba şak), Utarid (Merkür) 
7 - Mizân(Terazi), Zühre (Venüs) 
8 - Akreb, (Akrep), Merih (Mars) 
9 - Kavs(Yay), Müsteri (Jüpiter) 
10 - Cedi(Oğlak), Zühal (Satürn) 
11 - Delv(Kova), Zühal (Satürn) 
12 - Hut(Balık, Müsteri (Jüpiter) 
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Menkut (noktalı günler) Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günle ri menkut 
günlerdir. 
Hayırlı ameller bu günlerde yapılmaz diyerek tavsiy e olunmu ştur ,arabi ayın bizim 
takvimize 
göre hangi güne denk geldi ği yine gezegen saattleri hesaplama bahsindeki gibi takvim 

 sayfalarından kolayca ö ğrenilebilir 

 örne ğin 27 temmuzda yapılması dü şünülen 
bir i ş arabi aylardan şaban ayının 15 .gününe denk geldi ği için sakıncalı günlerden 
sayılmaz 
Fakat biz menkut günlere fazla önem vermiyor ve kes inlikle riayet edilmesi gerekir 
demiyoruz sadece bilgi olarak ekledik . 

                         
 

                                  Muskalarda Kullanılan Tılsımlar  

 
Tılsım konusunun tehlikeli oldu ğuna de ğinilmi şti bunu aklımızda kabul ederek 
muskalarda kullanılan tılsımlar bahsine geçelim . 
 
Muskalara sadece yazılar yazılmaz bazen tılsım ve v efklerde eklenir , vefkler apayrı 
ve kapsamlı bir konu oldu ğu için bu kitapta detaylı yer vermeyece ğiz ,bazen çok 
faydalı yada mübarek diye adlandırılan bir tılsım a slında tam tersine çok kötü 
sonuçlar do ğurur ve çok kötü anlamlar içerebilir bunun dı şında bütün tılsımlar 
kötüdür zararlıdır 
yada şirktir diyemeyiz tılsımlar bazen dua ayet ve esmala rın kodu olarak 
kullanılmı ştır 
ve başka lisanlardada bu tür tılsımlar kullanılıp bize ge çmi ştir , 
örne ğin Allah cc isimlerinden birisi o dilde kodlanıp tı lsım yapılmı ştır 
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fakat biz yinede tılsımlara her zaman şüpheli yakla şalım ,kitap yazarlarından ziyade 
kullanıcılarının tecrübelerine kulak verelim . 
 
Özel olarak hazırlanmı ş tılsımlardan ba şka birde muskalara eklenmesi gerekti ği ve 
etkiyi arttırdı ğı söylenen ay gün vs tılsımlar vardır ,yani hangi a yda yazdıysan 
hangi günde yazdıysan onların tılsımını ekle gibi , bunların pek etkisi ve zararı 
görülmemi ştir, kısmen etkisi görülmü ş muska sonu tılsımı ve bazı denenmi ş şifa 
tılsımlarını 
 
örneklerde gösterece ğim o yüzden bu tılsımları eklemek isteyenler ekleye bilir 
eklemek istemeyenlerde çok bir şey kaybetmi ş sayılmaz diyoruz . şimdi tılsım 
örneklerini verelim. 
 

.  
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                                      Muska Nasıl Katlanır? 
Muska yazımı bittikten sonra katlama i şlemine geçilir ,katlama i şleminin buraya kadar 
yapılmı ş olan tüm i şlemlerden daha büyük bir önemi yoktur fakat biz gen ede 
geleneksel usullerle katlama yapalım. 
 
Aşağıdaki şekilde katlama sıralaması verilmi ş ,herhangi bir muska yada hazır cev şen 
açmış kişiler ka ğıttaki izlere göre nasıl katlanaca ğı hakkında fikir sahibidirler zaten 
diğer arkada şlarda bu safhaya geçmeden önce bo ş kağıtlarla katlama yaparak ellerini 
 

 
alıştırıp do ğru katlama şeklini daha rahat ö ğrenebilirler ,katlama i şi bitince artan ucu 
içe kıvırmak yerine katın arasına sokmak daha do ğru olur. 
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A4 kağıdı ve buna yakın boyutlardaki 
yazılmı ş kağıtları katlamak daha zor olabilir böyle durumlarda 
kağıdı ikiye veya dörde katladıktan sonra bu şekil üçgen katlama i şlemine geçilir . 
Üçgen katlamak şartmıdır ? hayır şart olmadı ğını yapılmı ş bazı muska ve muska 
muhafazası 
örneklerinde görüyoruz fakat üçgen şeklinin piramitler örne ğinde oldu ğu gibi enerji 
arttırımı ve 
akışı için daha uygun ve etkili bir geometrik şekil oldu ğununun bilinmesi ve o 
sebeple bunun 

tercih edilmi ş olmasıdır .  
bazı formüllerde muskaları mu şambaya sarmaktan bahsedilir ,(bu bir naylon veya 
streç film olabilir)  
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muska katlanıp balmumuna sarıldıktan sonra deri muh afazasına konulmadan 
naylona sarılabilir bununda amacı balmumu ile aynıd ır muskayı dı ş etki ve 
necasetten korumak içindir,bazı formüllerde katlama sayısı de ğişir  3 kat naylona 
veya 7 kat naylona sarın 
 
denilebilir o formüle göre uygulanır ,onun haricind e 3 kat hatta tek kat bile sarmak 
yeterli olur amaç muskayı korumak sıcak vs gibi bal mumunu eritecek durumlarda 
bir koruyucu ek daha olu şturmak içindir .  
 
Mumlu bez alma imkanınız yok ve  kendiniz yapmak ister seniz ; 
 

 

                                   Mumlu bez yapımı  

Mumlu bez yapmak için herhangi bir bez kumaş vs alınır ,sentetik olmaması daha 
iyi olur ,bez muskayı kaplayacak ölçüde kesilir sonr a cezve gibi bir şeyin içinde saf 
balmumunu eritip bu bezi o eri ğiye daldırıp çıkarırsınız daha sonrada 
elinizle sıvazlayıp fazlalı ğını alırsınız biraz sonra kuruyup sert bir hale gelen  
bezinizi iste ğiniz zaman muskanın üzerine sarar ve hafifçe bastırır  
yada ısıtarak uçlarının yapı şmasını sa ğlarsınız ,e ğer çok balmumlu bırakırsanız 
muskanız kaba olur . 
Kadınların a ğda yapmak için kullandıkları bezlerde bu i ş için çok sık kullanılmaktadır 
. 
bezi muskasının etrafına çok fazla sarıp kalınla ştırmaya gerek yoktur 3 hatta 1 kat 
bile sarmak yeterlidir ,daha sonra muska siyah ve s entetik olmayan bir kuma şın içine 
konularak 
dikilebilir veya deri içerisine dikilir veya çıtçıt lı muska kılıflarından biride 
kullanılabilir . 
Bunlar haricinde özellikle osmanlı döneminde kullanı lan metal muskalıkların içinede 
konabilir bundada bir yanlı şlık yoktur fakat ta şımak için yapılan muskalarda pek 
tercih edilmez, muskalık gümü ş olursa daha iyi olur. 
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                                         Muskalara İsim Eklemek  
Muska yazımı esnasında isim eklemek gerekebilir ,ba zı formüllerde şunu yaz şunu 
kendi ismin ve anne ismini ilave ederek yaz gibi ta rifler görürsünüz ,bu arapça 
bilmeyen veya bu konularda tecrübesiz ki şiler için zor ve sıkıcı bir durum olabilir 
ama nasılki bu kitabı en bilgisiz ki şi bile okuyup anlayacak dediysek bununda 
üstesinden gelmeniz çok basit olacak ...  

Orijinal ve bizim kulanaca ğımız usul isimleri arapça eklemektir fakat çok 
nadirde olsa bazı hocalar alttaki resimde örne ğini gördü ğünüz gibi Türkçede 
eklemektedirler . 

 

 

 

Biz arapça ekleyelim ,bunun için arapça bilmeyede g erek yok ,arapça bin   şu 
arapça harflerle (be,nun) oğlu ,binti    şu arapça harflerle  (be,nun,te) 
kızı manasına gelir  dikkat edilmesi gereken muska yapılacak ki şinin ismi önce 
yazılır örne ğin sinan isimli bir ki şiye muska yazılacak onun adı geçmesi gereken bir 
formül uygulanacak ve annesinin adıda cahide ise  s inan bin cahide şeklinde yazılır 
,isimlerinde arapça yazılması gerekir bunun için ki tabın en sonuna isimlerin arapça 
yazılış şemalarını ekledik , şemada bulunamayan isim olursa site üzerinden sorulu p 
yazılışı öğrenilebilir. 
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Aşağıdaki resimde daire içersinde sa ğdan sola filan yukardan a şağıya binti filan yazmaktadır 
formüllerdede genelde böyle geçer filan yazan yerle re isim anne ismi bin yada binti kısmıda  

cinsiyete göre yazılır her zaman isim önce anne ism i sonra yazılır en çok kar ştırılan bu 
durumdur. 

 

                      

 

                               

                          Gözden geçirme 
Buraya kadar i şledi ğimiz konuları maddeler halinde birkez daha gözden g eçirelim  
  Muskanın ne oldu ğunu ve çalı şma prensibini  gördük ,Muska yazarken bazen hiç 
bir şeyin  önemi olmadı ğını bildi ğimiz gibi  bizim genede tüm şartlara riayet etmeye 
çalışmamız gereklili ğini anladık . 
Muska yazmaya ba şlamadan önce 15. bölümde ele aldı ğımız zaman hesaplamalarını 
yapıyoruz ay konumlarını kontrol edip muskayı ne za man yazmaya ba şlayaca ğımıza 
dair bir tarih belirliyoruz , şemadan bakarak ayın yükseldi ği bir tarihi 
seçmeye gayret ediyoruz  seçti ğimiz tarihe kadar gereken malzemelerimizi temin edi p 
kendimizide yapabilirsek perhiz riyazat ibadet vs g ibi çalı şmalarla me şgul ediyoruz . 
Ay konumu uygun oldu ğu zamana girince yapaca ğımız iş için uygun gezegen saatini 
seçiyoruz  
bunuda yine 15.bölümdeki zaman hesaplamaları babınd an bakarak yapıyoruz 
yapaca ğımız işe uygun gezegen ve o gezegenin gün içindeki saatini  seçiyoruz . 
Örneğin sezgilerimizi geli ştirmek için bir muska yapaca ğız buna uygun gezegenin ay 
oldu ğunu gördük ay gezegeninin günü pazartesidir pazarte si günü yapıyoruz 
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fakat pazartesi gününün içindeki yine ay saatini hes aplayarak yapıyoruz 
bunuda 15. bölümde ele aldık ,bu hesaplama vefklerd e biraz daha farklıdır 
vefklerde gezegen günü içinde burçların gezegenlerid e hesaplanır onlara di ğer  
kitapta de ğinece ğiz . 
Zamanlamaları hesapladık bekledik korunmamızı uygula dık daha sonra muskamıza 
niyet edip yazmaya ba şladık ,bu esnada ortamda hafif tütsü yakmak iyi olu r tütsü 
yapaca ğımız işe ve saate uygun olmalıdır en son muska yazımı bitti kten sonra 
muskayı katlamadan evvel yine bu tütsüye tutuyoruz b ir müddet tütsüye maruz 
bırakıyoruz 
daha sonra muskayı katlayıp sarıp hazır hale getiriy oruz . 
   
 
Daha sonra muskayı ne için yaptıysak ona uygun ayet  ve duaları okumak muskanın 
etkisini arttıracaktır buna yöntemler mevzuunda de ğinece ğiz . 

 

                   Muskalara Neler Yazılıyor & Yazılmalı  
 

  Muskalara yazılan şeyler  her kaynakta de ğişik olarak tarif edilmi ştir , Bir bakarsınız 
bir şekil yada tılsım süt ço ğaltmak içindir di ğer tarafta  korunmak içindir, bir isim 
veya dua ayette de durum böyledir bunun sebebi kita pları yazan ki şilerin cahilli ği ve 
hiçbir şey denememeleri olabilece ği gibi çok nadirende olsa bazı isim ve tılsımlar 
yazılış şekline göre de ğişik etkilerde gösterebilmektedir ,birde di şi ve erkek kuvvetler 
vardırki bunlarında etkileri vardır örne ğin bir havvas kitabında şu tılsımı şu şekilde 
çiz şirinlik içindir denir ama i şe yaramaz nedeni o şekli yapması gerekenin erkek 
olmasıdır bunun gibi örnekler ço ğaltılabilir .Bir ba şka etkende hükmü kalmamı ş 
yazımlardır ,yazılacak şeyin bir hükmü ve çalı şırlığı artık kalmamı ş olabilir o yüzden 
ilim ehli hocalar sadece ve sadece hükmü kıyamete k adar kaybolmayacak kuranı 
kerimden ayetler seçerler . 

  Bu formülleri tavsiye edenler nereden ö ğrenmi ş ? bazıları Vehbi ilimler 
kategorisinde yani ilham yoluyla bazı bilgilere ula ştıklarını iddia etmi şler ,bazı bilgiler 
hadislerde geçiyor ,bazıları ise di ğer din ve ö ğretilerden evrilmi ş ,bazılarıda  mantık 
yürütülerek anlam takip edilerek olu şturulmu ş  Türkçe havas kitaplarının yazarlarına 
bakarsak her şey mücerreb fakat arayıp görü şenler bir ço ğunun çevirmekten ba şka 
hiçbir bilgi ve tecrübesi olmadı ğınıda görüyor. 

 Bunu sizde yapabilirsiniz kitaplarda gördü ğünüz yada tavsiye edilen dua ve ayetlerin 
dışında çalı şma yapılamazmı ? elbette yapılabilir zaten bir çok ki şi böyle yapmı ş  
bunun için kuranı kerimin Türkçe okuyun orada geçen  ayetlerden anlamlarına göre 
notlar alın nasılki alimin biri inna fetehnaleke fe thammubina ( Doğrusu biz sana apaçık bir 
fetih ihsân ettik.) ayetini okumu ş ve bu ayetin ba şarı, işbitirme ,kazanma ,evlilik, galip 
gelme gibi i şler için uygun oldu ğuna kanat getirip tavsiye etmi şse sizde aynı şekilde 
ayetleri muskanıza ekleyebilirsiniz , bazen bu tür ça lışmak çok daha faydalı olur 
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kaldıki  aynı şeyi tekrarlayan havas kitaplarındaki kaç formülün f aydası oldu ğunu 
gördünüz parmakla sayılacak kadar azdır . 

 Kurandaki Şifa ,evlilik ,rızık için olan ayetleri toplu şekilde ekliyorum isteyen 
bunların hepsini veya içlerinden seçtiklerini muska sına ekleyebilir ve bu şekilde 
çalışmasını olu şturur ba şka işler için yada aynı i şler için de ğişik ayetler kullanmak 
isteyenler daha öncede dedi ğim gibi kuranı Türkçesinden okuyarak notlar alsınla r 
fakat yapılması gereken bu 3 i ş içinde yapılan muska ile ilgili ayetleri vird hali nde 
yani günlük alı şkanlık haline getirip sayı gözetmeksizin bir müddet okumaktır 
böylededik ama yine herkesin aklında acaba kaç gün hangi sayılarla okuyayım diye 
soru geçecek yada ayetlerin ebced numarasınımı hesa plasak diyeceklerdir ,formülde 
sayı veri şmişse sorun yok e ğer verilmemi şse mesela yukarıda verdi ğim tek ayetten 
örnek verirsek bu ayetten olu şturulan birmuskaya ayet kısa oldu ğu için günde en az 
1000 gibisayılarla okuma yapılması ve 7 ila 21 gün arası okuma yapılması olabilir 
,buun yerine fetih suresinin tamamı günlük 1 veya 3  defada okunabilir bunlara ki şinin 
kendi gücüne göre karar verip uygulaması daha do ğrudur . 

 Şimdi öncelikle ayetleri ekleyip daha sonra kitaplar daki hem müellifin tavsiye edip 
hemde uygulayıcıların fayda gördü ğünü beyan etti ği  bazı formülleri ekleyece ğim 
daha sonra türkiyenin de ğişik illerinden de ğişik hocaların yaptı ğı muska örneklerine 
yer verip en son tekrar bir gözden geçirme yapıp mus kalara okunma tekni ğinden 
bahsede ğim . 

Rızık Âyetleri 

 
:ِ;"ِ��ْ!ِ: ا�'�ِ� ا���ْ"6َِ, ا��ِ 

��َ�َ���َ	َ
�َة َوِ���� َرَزْ�َ��ُهْ� ُ�ْ�ِ�ُ�َن َ�� ا��ِ'�َ& ُ�ْ%ِ�ُ�َن ِ$�ْ�َ#ْ!ِ" َوُ�ِ�!ُ�َن ا�
َ.َ-�ً� َوَآ��َ�َ�� َزَآ���6ِ ُآ��َ�� َد2َ3َ 1ََ�ْ!َ�� َر0$َ�� ِ$َ�ُ�ٍل َ.َ-ٍ& َوَأْنَ�َ	َ�� َنَ��تً�  

 َزَآ���6ِ اْ�ِ�ْ=6َاَب َوَ;َ: 1ِْ�َ:َه� ِرْز�ً� َ��َل 6ْ�َ��ََ�ُ� َأن�9 َ�8ِ َهَ'ا َ��َ�7ْ ُهَ
 ِ�ْ& 1ِْ�ِ: ا���Aِ ِإن� ا���Aَ 6ْ�َُزُق َ�ْ& َ�َ?�ُء ِ$َ#ْ!6ِ ِ.َ-�ٍب َ��َل 1ِ!َ-9 اْ$ُ&

ُن َ�َ�� 1ِ!:ًا ِ�Cَو�ِ�َ�� 6ْ�ََ�َ�Dُ-�َ��ِء َت�ًة ِ�َ& ا:َEِ��َ ��َ!ْ�َ1َ ْلFُِ��� َر$�َ�� َأْن���ا  
 َو6ِ3ِHَن� َوGً�َH 8َ�ْ�ِ َواْرُزْ�َ�� َوَأْن7َ 3َْ!6ُ ا��6اِزِ�!َ&

IِJْ�ُ ُهََKِْرCَ�ْ-�َ��َواِت َوا�6ِ اMِ�
ُ� َو2ْ�ُQ َأPَْ!6َ ا���Aِ َأت�Oُِ' َوِ�ّ!ً� َ  
َن&� ِ�َ& اْ�ُ�ْ?6ِِآ!َ&Dَُت Qَن َأو�َل َ�ْ& َأْسَ�َ� َو IَJْ�ُُ� 2ْ�ُ ِإنST ُأ6ْ�ُِت َأْن َأُآ

َ�َ#�ِرَ$َ��َKِْرCَ�َْن َ�َ?�ِرَق ا�ُIَUْ	َ-ْ�ُ ا َوَأْوَرWَْ�� اْ�َ�َْم ا��ِ'�َ& َآ�ُن
ْ�ُ=ْ-S�ِ$َ 9�َ1َ 9�َ ِإْس6اE!2َ ِ$َ��ا��ِ	S َ$�َرْآَ�� ِ
!َ�� َوَت��7ْ َآ7ُ�َ�ِ َر$8َT ا  

ُن َوَ�ْAُ�ُ َوَ�� َآ�ُنا 6ِIْ�َُشَنْ1َ6ْ
ِ Yُ�َ� َص6ُ�َوا َوَد��6َْن� َ�� َآ�َن َ�ْ
�ُDُ�َ�JOَ	َ�َ َن َأْن
ُ�Oَ	َKِْرCَ�ْا S
ُ�َن ِIَUْ	َ-ْ�ُ 2ٌ!�ِ�َ �ْ	َُواْذُآ6ُوا ِإْذ َأْن 

�6ِِ_ َوَرَزDُ�َْ� ِ�َ& ا�T!�Jَ��ِت َ�Dُ��Iَْ� َتْ?6ُDُوَن ا����ُس َ
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اٍد Pَْ!6ِ ِذي َزْرٍع 1ِْ�َ: َ$ْ!ِ	8َ اْ�ُ�َ=�6ِمَ$ِ S	ِ��T7ُ�ْ ِ�ْ& ُذرDََأْس STَر$�َ�� ِإن 
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� َ�� َتْ?6ُDُوَنً!�ِ�َ dَ�ِ�Iَ�َ ��َ!
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َن=ُ�ِ��� ا�

6َOَاُج َر$8َT 3َْ!6ٌ َوُهَ 3َْ!6ُ ا��6اِزَ �ً;6ْ3َ �ْ�ُ�ُCَ-َْأْم َت&َ!�ِ  

 ِ�َ!Fِgَْ�ُ�ُ� ا���Aُ َأْ.َ-َ& َ�� 1َِ�ُ�ا َو�Fِ�ََ:ُهْ� ِ�ْ& َ
Aِ�ِUْ َوا���Aُ 6ْ�َُزُق َ�ْ&
 َ�َ?�ُء ِ$َ#ْ!6ِ ِ.َ-�ٍب
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َ 6ٍ!ْ3َ &ْ�ِ �S�َ7َ ِإ�ْFََأْن 

�ُ�َ &ْTD�َْ� ُن�َأَوَ ��َKَِأْر &ْ�ِ iْ�JOَ	َ8َ ُنIَ�َ ُ�َ:ى�اْ Yِ�ِ�	ا ِإْن َنْ� َ.�6ًَ�َوَ��ُ�  
Q �ْ6َُهcََأْآ �&Dِ�َُ:ن�� َو�ٍء ِرْز�ً� ِ�ْ& َSَْش T26َ�َاُت ُآWَ Aِ!ْ�َ9�َ ِإgْ�ُ �ً��ِH 
ُ�ُ�َن ِإْ
Dً� ِإن� ا��ِ'�َ&Oْنً� َوَت�Wََأْو Aِ���وَن ِ�ْ& ُدوِن ا:ُ�ُIْن�َ�� َتkَِن�ُ�َIْ�َ 

Dُ�َ َنDُ�ِ�ْ�َ Q Aِ���وَن ِ�ْ& ُدوِن ا:ُ�ُIْْزَقَتT6�ا Aِ���ا 1ِْ�َ: ا#ُ	َ$ْ�
ْ� ِرْز�ً� َ  
Aُ���َتْ=2ُ�ِ ِرْزَ�َ�� ا Q Gٍ�$َدا &ْ�ِ &ْT�CََآَنَIُ;َ6ُْت Aِ!ْ�َِإ Aُ�َ 6ُواDَُوا1ُْ�ُ:وُ_ َواْش 

��َ �ْDُ�َ 6َ�Oَس Aَ���ْ� َت6َْوا َأن� ا�َأَ �ُ!�ِIَ�ْا Yُ!�ِ�-�ا 
S 6ْ�َُزُ�َ�� َوِإ���ُآْ� َوُهَِ  
َأْسDُ!ْ�َ1َ mَ�َْ� ِن�lَ Aُ�َIَِه6ًَة َوَ$�Gً�َMِ َوِ�َ&َKِْرCَ�ْا S
 ا�-�َ��َواِت َوَ�� ِ

 ا����ِس َ�ْ& �gَ�ُِدُل ِ
S ا���Aِ ِ$َ#ْ!6ِ 1ِْ�ٍ� َوQ ُه:ًى َوQ ِآَ	�ٍب ُ�ِ�!6ٍ َ�َ�ْ: َآ�َن

Gٌ�َH �ْ�ِ�ِDَ-ْ�َ S َ;��َ	�ِن 1َْ& َ�ِ�!ٍ& ِ Cٍ�َ-َ�ِ�ْDُT$ا ِ�ْ& ِرْزِق َرَوِشَ��ٍل ُآُ�  

�
َ Gٍ�َ.ِْس ِ�ْ& َر�����ِ Aُ���ا nِ	َ�ْ�َ ��َ ٌر�ُPَ oَوَرب Gٌ�َT!Mَ ٌة:َ�ْ$َ Aُ�َ 6ُواDَُواْش 
�ُ!Dِ=َ�ْا Fُ�FِIَ�ْا � 6ْ�ُِسَ 2َ�Iْ$َ &ْ�ِ Aُِ:ِ_ َوُهَ
 ُ�ْ�ِ-8َ َ�َ�� َوَ�� ُ�ْ�ِ-8ْ َ

-ُ�ْ�َ ST$2ْ�ُ�ْ ِإن� َر	َوَ�� َأْنَ�ْ�ُ Aُ�َ َ�ْ& َ�َ?�ُء ِ�ْ& 1َِ��ِدِ_ َوَ�ْ�ِ:ُر�ْزَق ِT6�ا pُ  
 Aُ�ُ�ِOْ�ُ َوُهَ 3َْ!6ُ ا��6اِزِ�!Cَ�ََوَ�ْ� َ�ِ-!6ُوا ِ
S اْ�Cَْرِضَ�ُ
 ِ�ْ& َشSٍْء َ

ُ��ًة َوَ�� َ
َ!6ُeُ�ْوا َآْ!iَ َآ�َن Gُ�َ�ِ�1َ ا��ِ'�َ& ِ�ْ& َ�ْ�ِ�ِ�ْ� َوَآ�ُنا َأَش:� ِ�ْ�ُ�ْ�  

S اْ�CَْرkِKِن�Aُ َآ�َنِ Q-�َ��َواِت َو�ا S
 َآ�َن ا���ِ Aُ�FَgِIْ!ُُ_ ِ�ْ& َشSٍْء ِ

 1َِ�!�ً� َ�ِ:�6ًا
 ِإن� َهَ'ا َ�6ِْزُ�َ�� َ�� َ�Aُ ِ�ْ& َنَ��ٍد
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1ِْ�َ: ا���Aَِهَ'ا �Jَ1َُؤَن� َ
�ْ�ُ�ْ& َأْو َأْ�ِ-8ْ ِ$َ#ْ!6ِ ِ.َ-�ٍ$َ�� 1ِْ�َ:ُآْ� َ�ْ�َ�ُ: َوَ��   
Aُ���َن ا�ُ�َIْ�َ ا َ$�ٍق َوَ�Fِgْ�ََ�&� ا��ِ'�َ& َص6ُ�َوا َأْ;6َُهْ� ِ$Cَْ.َ-ِ& َ�� َآ�ُن

 ا��ِ'ي ��Wُ �ْDُ�َ�َ3َ َرَزُ!�ِ�ُ ��Wُ �ْDُ�َ	Dُ!!ِ=ْ�ُ ��Wُ �ْDُْ� َه2ْ ِ�ْ&
Aٍُء ُسْ�َ=�َنSَْش &ْ�ِ �ْDُ�ِ2ُ ِ�ْ& َذIَ�ْ�َ &ْ�َ �ْDُEَِن ُش6ََآ�َوَت�Iََ�9 ���1َ ُ�ْ?6ُِآ  

ُه&� ِ$6ُIْ�َوٍف َأْو َ
�ِرُ�ُه&� ِ$6ُIْ�َوٍفDُ-ِ�ْCَ

kَِذا َ$َ�ْ#َ& َأَ;َ�ُ�&� ََ 
ُ�Aِ$ِ tُ1َ َ�ْ& َآ�َن �ْDُ�َِذ Aِ���ِ ?�َ��َدَة�ا ا َوَأْشِ�ُ:وا َذَوْي 1َْ:ٍل Dُ�ْ�ِْ� َوَأِ�!ُ�

[6ِ3ِ َوَ�ْ& َ�	�hِ ا���َ 2ْIَgْ�َ Aَ��$ِ &ُ�ِ%ْ�ُ�ً;6َOْ�َ Aُ���Aِ َواْ�َ!ِْم اْ�  
Aَ���ِإن� ا Aُ�ُ-ْ.َ َ�ُ
َ Aِ���آ�2ْ 9�َ1َ ا َو6ْ�َُزQ uُ!ْ.َ &ْ�ِ Aُ�ْ َ�ْ=َ	ِ-ُ" َوَ�ْ& َ�َ	َ

 َ$�ِ�mُ َأ2َIَ;َ :ْ�َ _ِ6ِ�ْ ا���ِ Aُ�T2Dُ َشSٍْء َ�ْ:رًا
ُ�ا َو�Fِ�ََ:ُهْ� ِ�ْ& َ
Aِ�ِUْ َوا���Aُ 6ْ�َُزُق َ�ْ&ِ�َ!Fِgَْ�ُ�ُ� ا���Aُ َأْ.َ-َ& َ�� 1َِ�  

 َ�َ?�ُء ِ$َ#ْ!6ِ ِ.َ-�ٍب
Aَ���ِإن� ا Aُ�ُ-ْ.َ َ�ُ
َ Aِ���آ�2ْ 9�َ1َ ا َو6ْ�َُزQ uُ!ْ.َ &ْ�ِ Aُ�ْ َ�ْ=َ	ِ-ُ" َوَ�ْ& َ�َ	َ

 َ$�ِ�mُ َأ2َIَ;َ :ْ�َ _ِ6ِ�ْ ا���ِ Aُ�T2Dُ َشSٍْء َ�ْ:رًا
 ِ�َ!Fِgَْ�ُ�ُ� ا���Aُ َأْ.َ-َ& َ�� 1َِ�ُ�ا َو�Fِ�ََ:ُهْ� ِ�ْ& َ
Aِ�ِUْ َوا���Aُ 6ْ�َُزُق َ�ْ&

 َ�َ?�ُء ِ$َ#ْ!6ِ ِ.َ-�ٍب

OKUNUŞU 
Bismillâhirrahmânirrahîm. 
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûne’s-salâte v e mimmâ razaknâhum yunfikûn. Fe 
tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ 
zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, v ecede indehâ rızkân, kâle Yâ Meryemu 
ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh, innallâhe ye rzuku men ye şâu bi gayri hısâb. Kâle 
îsebnu meryemellâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâidete n mine’s-semâi tekûnu lenâ îden li 
evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke, verzuknâ ve ent e hâyru’r-râzikîn. Kul e gayrallâhi 
ettehızu veliyyen fâtırı’s-semâvâti ve’l-ardı ve huv e yut’ımu ve lâ yut’am, kûl innî umirtu en 
ekûne evvele men esleme ve lâ tekûnenne 
minel mu şrikîn. Ve evresnel kavmellezîne kânû yustad’afûne me şârikal ardı ve 
megâribehelletî bâreknâ fîhâ ve temmet kelimetu rab bike’l-husnâ alâ benî isrâîle bi mâ 
saberû, ve demmernâ mâ kâne yasnau fir’avnu ve kavm uhu 
ve mâ kânû ya’ri şûn. Vezkurû iz entum kalîlun mustad'afûne fîl ardı te hâfûne en 
yetehattafekumun nâsu fe âvâkum ve eyyedekum bi nas rihî ve rezekakum mine’t-tayyibâtî 
leallekum te şkurûn. Rabbenâ innî eskentu min zurriyyetî bi vâdin gayri zî zer’ın inde beytilkel 
muharremi rabbenâ li yukîmu’s-salâte fec’al ef’idet en minen nâsi tehvî ileyhim verzukhum 
mine’s-semerâti leallehum ye şkurûn. Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ leku m fîhâ 
maâyi şe, kalîlen mâ te şkurûn. Kullen numiddu hâulâi ve hâulâi min atâi rab bike, ve mâ kâne 
atâu rabbike mahzûren. Ve in min şey’in illâ indenâ hazâinuhu ve mâ nunezziluhû illâ bi 
kaderin ma’lûmin. İnnâ mekkennâ lehu fîl ardı ve âteynâhu min kulli şey’in sebeben. Fe etbea 
sebeben. Ve lâ temuddenne ayneyke ilâ mâ mettâ’nâ b ihî ezvâcen minhum zehretel hayâti’d-
dunyâ li neftinehum fîhi ve rızku rabbike hâyrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fî’z-zebûri min 
ba’di’z-zikri ennel arda yerisuhâ ıbâdiye’s-sâlihûne . Em tes’eluhum harcen fe haracu rabbike 
hâyrun ve huve hâyru’r-râzikîne. Li yecziyehumullâhu  ahsene mâ amilû ve yezîdehum min 
fadlih, vallâhu yerzuku men ye şâu bi gayri hisâb. Fe lemmâ câe suleymâne kâle e 
tumiddûneni bi mâlin fe mâ âtâniyallâhu hâyrun mimm â âtâkum, bel entum bi hediyyetikum 
tefrahûne. Emmen yebdeul halka summe yuîduhu ve men  yerzukukum mine’s-semâi vel ardı, 
e ilâhun meallâhi, kul hâtû burhânekum in kuntum sâ dikîn. Ve nurîdu en nemunne 
alellezînestud’ıfû fîl ardı ve nec’alehum eimmeten v e nec’alehumul vârisîn. Fe sekâ lehumâ 
summe tevellâ ile’z-zılli fe kâle rabbi innî limâ e nzelte ileyye min hâyrin fakîrun. Ve kâlû in 
nettebiıl hudâ meake nutehattaf min ardınâ, e ve le m numekkin lehum haremen âminen 
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yucbâ ileyhi semerâtu kulli şey’in rızkan min ledunnâ ve lâkinne ekserehum lâ ya’ lemûn. 
İnnemâ ta’budûne min dûnillâhi evsânen ve tahlukûne ifkân, innellezîne ta’budûne min 
dûnillâhi lâ yemlikûne lekum rızkân, febtegû indallâ hir rızka va’budûhu ve şkurû lehu, ileyhi 
turceûne. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ  Allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve 
huve’s-semîu’l-alîm. E lem terev ennellâhe sehhare lekum mâ fî’s-semâvâti ve mâ fîl ardı ve 
esbega â’leykum niamehu zâhireten ve 
bâtıneten ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gay ri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîrin. 
Kûl e zâlike hâyrun em cennetul huldilletî vuidel mu ttekûne, kânet lehum cezâen ve masîrân. 
Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike  lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min 
ba’dihî ve huve’l-azîzu’l- hakîm. Kul inne rabbî yeb sutu’r-rızka li men ye şâu min ibâdihî ve 
yakdiru lehu ve mâ enfaktum min şeyin fe huve yuhlifuhu ve huve hâyru’r-râzikîne. E ve lem 
yesîrû fîl ardı fe yenzurû keyfe kâne âkıbetullezîne min kablihim ve kânû e şedde minhum 
kuvveten ve mâ kânallâhu lî yu’cizehu min şey’in 
fî’s-semâvâti ve lâ fîl ardı, innehu kâne alîmen ka dîrân. İnne hâzâ le rızkunâ 
mâ lehu min nefâdin. Hâzâ atâunâ femnun ev emsik bi gayri hisâbin. Mâ ındekum yenfedu ve 
mâ ındallâhi bâkın ve le necziyennellezîne saberû ecr ehum bi ahseni mâ kânû ya’melûn.  
Allâhullezî halakakum summe rezekakum summe yumîtukum  summe yuhyîkum, hel min 
şurekâikum men yef’alu min zâlikum min şey’in. Subhânehu ve teâlâ ammâ yu şrikûn. Ve 
yerzukhu min haysu lâ yahtesibu ve men yetevekkel al âllâhi fe huve hasbuhu, İnnallâhe 
bâligu emrihî, kad cealallâhu li kulli şey’in kadrâ. Li yecziyehumullâhu ahsene mâ amilû ve 
yezîdehum min fadlihî, vallâhu yerzuku men ye şâu bi gayri hisâb.  
Not: Rızık ve Geçim darlı ğı ve borç sıkıntısı olanlar için bu ayet-i Kerîmele r 
okunulur, yazılır dükkân veya üzerinde tasınılır. ozel likle sık sık okunulması 
ve ayet-i Kerîmelere g oِre hayatını düzenlemesi gerekmektedir. 
Ve’s-Selâm  
 

SIRA 
NO SÛRE ADI ÂYET NO 
1 Sûretü’l-Bakâra 3. Âyet 
2 Sûretü’l-Al-i İmrân 37. Âyet 
3 Sûretü’l-Maide 114. Âyet 
4 Sûretü’l-En'âm 14. Âyet 
5 Sûretü’l-A'râf 137. Âyet 
6 Sûretü’l-Enfâl 026. Âyet 
7 Sûretü’l- İbrâhîm 37. Âyet 
8 Sûretü’l-A'râf 10. Âyet 
9 Sûretü’l- İsrâ 20. Âyet 
10 Sûretü’l-Hicr 21. Âyet 
11 Sûretü’l-Kehf 84. Âyet 
12 Sûretü’l-Kehf 85. Âyet 
13 Sûretü’t-Tâhâ 131. Âyet 
14 Sûretü’l-Enbiyâ 105. Âyet 
15 Sûretü’l-Mu'minûn 72. Âyet 
16 Sûretü’n-Nûr 38. Âyet 
17 Sûretü’n Neml 36. Âyet 
18 Sûretü’n Neml 64. Âyet 
19 Sûretü’l-Kasas 5. Âyet 
20 Sûretü’l-Kasas 24. Âyet 
21 Sûretü’l-Kasas 57. Âyet 
22 Sûretü’l-Ankebût 17. Âyet 
23 Sûretü’l-Ankebût 60. Âyet 
24 Sûretü’l-Lokmân 20. Âyet 
25 Sûretü’l-Furkân 15. Âyet 
26 Sûretü’l-Fâtır 2. Âyet 
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27 Sûretü’s-Sebe 39. Âyet 
28 Sûretü’l-Fâtır 44. Âyet 
29 Sûretü’s-Sâd 54. Âyet 
30 Sûretü’s-Sâd 39. Âyet 
31 Sûretü’n-Nahl 96. Âyet 
32 Sûretü’r-Rûm 40. Âyet 
33 Sûretü’t-Talâk 3. Âyet 
34 Sûretü’n-Nûr 38. Âyet  

 

Şifâ Âyetleri 

 

 
 Tevbe sûresi, ondördüncü âyetinin sonu, Yûnüs sûres i, elliyedinci âyetinin ortası, 
Nahl sûresi,  
altmı şdokuzuncu âyetinin orta kısmı, İsrâ sûresi, seksenikinci âyetinin ba ş tarafı, 
Şü'ârâ sûresinin  
sekseninci âyeti, Fussilet sûresi, kırkdördüncü âye tinin orta yeridir. 
 
 

 
 

 
 

Ve yesfi sudura kavmim mü’miniin . 
Sure-i Tevbe 14  
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&َ!�ِ�ِ%ْ�ُ�ْ�ِ 
Yâ eyyuhen nâsu kad câetkum mev'ızatun min rabbikum ve  
şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu'm inîn  
Sure-i Yunus 57  
 
 
 $-� اv ا�6.�& ا�6.!�
 ًًG�َCَ�َ 8َ�ِ9 َذٲ
ِنَ�� َش6َاٌب۟ َOْ�ُ	iٌ�ِ َأْ�َٲُنAُ ۥ ِ
!Aِ ِشَ�ٓ�ٌء ِ�����ِس* ِإن� ِJُ$ُ &ْ�ِ 6ُُجOْ�َ
ٍم َ�َ	6ُ�D�َوَنْ�َ�ِ 
yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi Şifâun lin nâs, inne fî zâlike 
le âyeten li kavmin yetefekkerûn 
Sure-i Nahl 69 

 
 $-� اv ا�6.�& ا�6.!�
&َ!�ِ�ِ%ْ�ُ�ْ�ِ Gٌ�َۡ.ِشَ�ٓ�ٌء َوَر  َوُنTF�َُل ِ�َ& اْ�H6�ُِن َ�� ُهَ
Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîneSure-i İsra 82 

 
& ا�6.!�$-� اv ا�6.�  

&ِ!�ِ?ْ�َ َ�ُ
َ 7ُKْ6ِ�ََوِاَذَا 
Ve izâ maridtu fe huve ye şfîn 
Sure-i şuara 80 

 
 $-� اv ا�6.�& ا�6.!�
َ�ُ�ا ُهً:ى َوِشَ�ٓ�ٌءH &َ�'ِ���ِ  2ْ�ُ ُهَ
kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun 
Sure-i Fussilet 44 
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                      Evlilik ve Muhabbet Ayetleri 
 
 

4ُ: ��َ#د�ًة َوَرْ"6َ>َ;ْ�Iً ِإن� ِ%1 َذGَ�َِوِ�ْ, �َ+�ِتِ� َأْن Dَ'َEَ 4ُ�َ: �3ْ, َأBُCِ!4ُْ: َأْزَواً�� �3َ*ْ!4ُُ<#ا ِإَ�ْ;َ$� َوَ�َ�َ� َ  
  
 

4�ُ�وَنBَ*َ+َ ٍم#ْKَ3� ٍت�+َM�َ 
 
Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen  li teskunû ileyhâ ve ceale 
beynekum meveddeten  
ve rahmeh (rahmeten) inne fî zâlike le âyâtin li kav min yetefekkerûn 
RÛM - 21  
 
 
 


 َوِ��Tْ6ُ�ِْ�ِ<;َ,َوِإن ُ+ِ�+ُ�وْا َأن َ+Sَْ�ُ)#َك َ%Qِن� َ"ْ!َ Gَ ا�ّ'ُ� ُهَ# ا��5َِي َأِ�ِUْ>َ��َ�َك ِ+  
��ِ$ْ: َو4ِ�َ,� ا�ّ'َ� َأ�ِ#'ُ�ُ ,َ;ْ�َ 8ْBَ��ِ$ْ: َ�ْ# َأ8َKْBَC َ�� ِ%1 اWَْرِض 6ِ�َ;�ً� ��� َأ�ِ#'ُ�ُ ,َ;ْ�َ Xَ��ُ�َوَأ�Cِإ :ْ$ُ>َ;ْ�َ Xَ   

:ٌ;4ِ"َ Zٌ+Zِ(َ 
 
 
Ve in yurîdû en yahdeûke fe inne hasbekallâh(hasbek allâhu), huvellezî eyyedeke bi 
nasrihî ve bil mu'minîn 
Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim 
ve lâkinnallâhe ellefe  
beynehum, innehu azîzun hakîm 
 
ENFAL 62-63 
 

ِ̂;ُ�#ْا ا�ّ'َ� َوَرُس#َ�ُ� ِإن ُآ<ُ*: َ+ْ!َ\ُ�#GَCَ َ)ِ, ا�BَCWَِل ُ�ِ�  ا�BَCWَُل ِ�ّ'ِ� َوا���ُس#ِل َ%�ت�Kُ#ْا ا�ّ'َ� َوَأْصِ'ُ_#ْا َذاَت ِ�ْ;ِ<4ُْ: َوَأ
,َ;>ِ�ِTْa� 
 
Yes’elûneke anil enfâl(enfâli), kulil enfâlu lillâh i ver resûl(resûli), fettekullâhe ve 
aslihû zâte beynikum ve  
etîûllâhe ve resûlehû in kuntum mu’minîn 
ENFAL1 
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Kِ+ُ6َ�ْْ�ُ�وِف َوَ+ْ<َ$ْ#َن َ)ِ, ا6ُ�ْ<4َِ� َو���eََةَواTْ6ُ�ِْ�ُ<#َن َواTْ6ُ�ِْ�َ<�ُت َ�dُ�ُْ$ْ: َأْوِ�َ;�ء َ�cٍ�ْ َ+ْ\ُ�ُ�وَن ِU6ُ#َن ا�;  
 
Vel mu’minûne vel mu’minâtu ba’duhum evlîyâu ba’din , ye’murûne bil ma’rûfi ve 
yenhevne anil munkeri ve yukîmûnes salâte 
TEVBE71 
 
 
 
 

�ُ�#ْا َواْذُآُ�وْا Iَ6َ�ْCِ ا�ّ'ِ� َ)َ'ْ;4ُْ: ِإْذ ُآ<ُ*ْ: َأْ)َ�اء َ%َ\�Bَ6ِ�َ;ً�� َو7َ َت �ا�ّ'ِ �ِ ْ_َ��4ُْ: َ%َ\ْصَ ْ_ُ*: ِ�ِ<6َ�ِْ*ِ� ِإEَْ#ا�Cً َواْ)َ*6ُUِ#ْا ِِ#'ُ�ُ ,َ;ْ�َ Xَ�َوُآ<ُ*ْ: �
 َ)َ'َ& Bْ"ُ �Bَ2ََ�ٍة �3َ, ا�<��ِر َ%َ\5َKَCُآ: �3ْ<َ$� َآGَ�ِ5َ ُ+َ ;3ُ, ا�ّ'ُ� 4ُ�َْ: �َ+�ِتِ� َ�َ�'�4ُْ: َتْ$َ*ُ�وَن
 
Va’tası mû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrekû, vezkurû ni’me tallâhi aleykum iz kuntum 
a’dâen fe ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi ni’ metihî ihvânâ(ihvânen), ve 
kuntum alâ şefâ hufretin minen nâri fe enkazekum minhâ, kezâlike  yubeyyinullâhu 
lekum âyâtihî leallekum tehtedûn 
ALIMRAN 103 
 
 
 

�gُ�َ#ْا َ"�6ً4َ �3ْ, َأْهِ'ِ� َوَ"�6ً4َ �3ْ�%َ �6َ$ِ>ِ;ْ�ْ, َأْهِ'َ$� ِإن ُ+ِ�+َ�ا ِإْصDِ3%#َ+ُ �"ًeَ ا�ّ'ُ� َ�ْ;َ<ُ$�6َ ِإن� ا�ّ'َ� َآ�َن َ)ِ';Eَ �6ًِ ;ً�اَوِإْن �Kَ2ِ :ْ*ُBْEَِق َ  
 
Ve in hı ftum şıkâka beynihimâ feb’asû hakemen min ehlihî ve hakemen min ehlihâ, in 
yurîdâ ıslâhan yuveffikıllâhu beynehumâ. İnnallâhe kâne alîmen habîrâ 
 
NİSA35 
 
,َ;'ِ�ِ�Kَ*َa� ُسُ�ٍر &'َ(َ �Cًا#َEِْإ v�wِ ,ْ3� :1 ُصُ�وِرِه%ِ ��َ �>َ(ْZَCََو 
 
Ve neza’nâ mâ fî sudûrihim min gıllin ıhvânen alâ s ururin mutekâbilîn 
HİCR 47 
 
 

آ�ْ'8ُ َوُهَ# َربa اْ�َ�ْ�ِش اQِ%َ:ِ;xِ�َ�ْن َتَ#��ْ#ْا َ%Kُْ� َ"ْ!ِ 1َ ا�ّ'ُ� 7 ِإَ�َ� ِإ7� ُهَ# َ)َ'ْ;ِ� َتَ#  
 
Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ  ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve 
huve rabbul ar şil azîm 
 
TEVBE129 
 

�Dٍ;6ِ(َ v|%َ 3َوَأذ3ن ِ%1 ا�<��ِس ِ��ْ�َ_|3 َ+ْ\ُت#َك ِرَ��ً�� َوَ)َ'& ُآ�3 َض�ِ�ٍ� َ+ْ\ِت;َ, ِ�, ُآ  
 
Ve ezzin fîn nâsi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ ku lli dâmirin ye’tîne min kulli feccin 
amîk 
HAC27 
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�ْ�َ� ِإْذ َهَ�ا�Cَ ا�ّ'ُ� َ �>َ�ِ�Kَ(َْأ &'َ(َ aَ�دCَُو �Cَa�dُ+َ 7ََو �>َ�ُBَ>+َ 7َ ��َ �ِ'ُّدوِن ا� ,�ِ #(ُ�ْCَ5ِيُ�ْ� َأ�ِ̂;ُ, ِ%1 اWَْرِض َ"ْ;َ�اَن َ�ُ�  َآ�� �;َ�اْسَ*ْ$َ#ْتُ� ا�~

;َ,َأْصَ_�ٌب َ+ْ�ُ)#Cَُ� ِإَ�& اْ�ُ$َ�ى اْ�ِ*َ<� ُ�ْ� ِإن� ُهَ�ى ا�ّ'ِ� ُهَ# اْ�ُ$َ�َى َوُأ�Cَ�ْ�ِ ِ�ُ<ْ!ِ'َ: ِ�َ�ب3 ا6ِ�َ��َ�ْ  
 
Kul e ned’û min dûnillâhi mâ lâ yenfeunâ ve lâ yadu rrunâ ve nureddu alâ a’kâbinâ 
ba’de iz hedânâllâhu kellezîstehvethu ş şeyâtînu fîl ardı hayrâne lehû ashâbun 
yed’ûnehû ilel hude’tinâ, kul inne hudallâhi huvel hudâ, ve umirnâ li nuslime li rabbil 
âlemîn(âlemîne) 
ENAM71 
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                                                     İlk Çalı şmanız  
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                     
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                     
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                    
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                  
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي  م                                    
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                     
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                     
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                                                     
          ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
                             ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
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  ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
  ب س م ا  ل  ل 
 ا  ل ر ح م ن ا  ل  ر ح ي م                        
Arkada şlar hep duymadı ğınız  bir şeyleri birilerinin söylemesini  bekleyec e ğinize   
hemencecik ilk çalı şmanızı yapın ve elinizi alı ştırın bunun bile size çok iyi gelece ğini 
göreceksiniz  ,ay konumu beklemeyin hiçbir şey beklemeyin bunun için sadece bir 
niyet  tutun  ve elinize kur şun kalem alarak yukarıdaki ayrık harflerle yazılmı ş 
besmeleyi  35 satır çizin sa ğdan sola dolu çizece ğinizi biliyorsunuz 7. Harf olan he  
matbu olarak verldi dileyen kendi şekliylede çizebilir  yapmanız gereken her harfi 
yazarken bir besmele çekmek yani tablo bitti ğinde 665 besmele çekmi ş olacaksınız 
,hızlı yapmanızdada bir sakınca yok bu tabloyu muska haline getirmeyin çalı şma 
odanıza asın ,aynı çalı şmayı şu şekildede kullanabilirsiniz  yazım bittikten sonra 
tütsüleyin ve katlayın muska haline getirin ve sa ğ avcunuzun içinde tutarak 786 
besmele zikri yapın buna 1 hafta boyunca devam edin  

Muskayı sizden ba şkası ellemesin ve çalı şma odanızın bir kö şesinde bulunsun 
,başkası içinde aynı şekilde yapabilirisiniz fakat o ki şiye niyet ederek yapın  ,aynını 
ileride safran mürekkebi ile çocukların odasına asm ak kapı giri şlerine asmak veya 
korumak için yazabilirsiniz. 
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                                                      İşyeri Levhası  
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                        Çocuklar İçin Koruma  
Aşağıdaki sayfa çok etkili bir yöntemdir ,çocukları negatif enerjilerden  ve hastalıklardan korumak 
için bilhassa devrek yöresindeki hocaların kullandığı bir yöntemdir ,safran mürekkebi ile iyi bir saatte 
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yazılması gerekir isim ve anne ismi arapça olarak yazıldıktan sonra etrafına soldan sağa doğru 26 
harf yazılır ,müsveddeyi okuyamayanlar için harfleri birde ben yazı ile yazayım .vav-lamelif-ye-vav-
dal-he-ha-fe-zı-he-mim-elif-vav-he-vav-elif-lam-ayn-lam-ye-elif-lam-ayn-zı-ye-mim. Vav harfinden 
başlayarak ismin etrafı bu harflerle soldan sağa  çizilerek daire etrafına alınır ,daha sonra 1 sayısı 
ile gösterilen yerden başlayarak dış daire çizilir (he ve bir çizgi ) muska haline getirilip çocuğa 
taşıtılır veya yatağına asılır . 
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                                                   İzdivaç Ve Dostluk 
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                                        Unutkanlık Hafıza Alzehimer İçin  

 

 

 

Perşembe günü mü şteri gezegeninin saatinde yapılır ,çevresine necm s uresi  1-18 
ayetleri arası yazılır safran mürekkebiyle yazılıp bal şerbetiyle silinip unutkanlık ve 
hafıza zayıflı ğı çeken kimseye içirilir 2 nüsha yapılıp bir nüshas ıda muska olarak 
taşınırsa çok daha faydalı olur .muskaya necm suresi 1 den 18 e kadar olan ayetler  7 
gün boyunca okunup üflenmelidir ,ayrıca yine bal şerbetinde eritilecekka ğıdada 21 
kere okunma yapılmalıdır .vefkin içindeki sayılar y azılmayacaktır o sıralamaya göre 
kutuların doldurulaca ğını göstermek için eklenmi ştir  sadece arapça  rakam ve harfler 
yazılacaktır .alzheimer ,hafıza zayıflı ğı ,unutkanlık için etkilidir . 
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                                                    Korunma Dairesi  

Çok etkili bir korunma dairesi ortaya yapılacak ki şinin ismi ve anne ismi yazılır. 

 

 

 

                                                          Şifa Terkibi            
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 .9                                                                   .��ن                                    

                      n=====.                                             n=====. 

                        �!D.                                                      �!�.                                                                   

                      n=====.                                                                    n=====.                                                                                 

                        "!-.                                                                             :!�. 

                      n=====.                                               n=====. 

 

                                                                          t!�.             

                                                                                     n=====. 

                                                                                                                                                    

 
                                                                                   
 
 
 $-� اv ا�6.�& ا�6.!� 
                                                                           
 َوَ�ْ?iِ ُصُ:وَر َ�ٍْم ُ�ْ%ِ�ِ�!َ&

Gٌeَ1ِْ�َ �Dُُس َ�ْ:َ;ٓ�َءْت����0َہ� ٱ�Cَٰٓ0ُ:وِر َوُهً:ى َ�ـ�ِ�ْ& َر$Tُ�ْ� َوِشَ�ٓ�ٌء۟ ِ�َ�� ِ
9 ا�  

&َ!�ِ�ِ%ْ�ُ�ْ�ِ Gٌ�َ.َْوَر 

ِنَ�� َش6َاٌب۟ َOْ�ُ	iٌ�ِ َأْ�َٲُنAُ ۥ ِ
!Aِ ِشَ�ٓ�ٌء ِ�����ِس* ِإن� ِ
9 َذٲِ�8َJُ$ُ &ْ�ِ 6ُُجOْ�َ 

ٍم َ�َ	6ُ�D�َوَنْ�َ�ِ Gً�َCَ�َ 

 ِشَ�ٓ�ٌء َوَر.Gٌ�َۡ ِ�ْ�ُ�ْ%ِ�ِ�!َ&َوُنTF�َُل ِ�َ& اْ�H6�ُِن َ�� ُهَ  
&ِ!�ِ?ْ�َ َ�ُ
َ 7ُKْ6ِ�ََوِاَذَا 
َ�ُ�ا ُهً:ى َوِشَ�ٓ�ٌءH &َ�'ِ���ِ  2ْ�ُ ُهَ
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Bu sayfa 2 kere yazılır birisi içilebilir mürekkeple  yazılır suda eritilir içilir di ğeri yazım 
mürekkebi ile muska yapılır ve ta şınır veya hasta ki şiye ta şıtılır içirilir, şifa için çok 
etkilidir. 

Kaynak : metafizik şifa teknikleri (star67) 
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                                           İsimlerin Arapça Yazılı şları  
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Bağlantılı resim görüntülenemiyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmış veya silinmiş olabilir. Bağlantının doğru dosya ve konuma işaret ettiğini doğrulayın.
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AYAT- İ FETİH  

                            Fetih Ayetleri İle Muska Hazırlamak  


 َ%َ�َ!& ا�ّ'ُ� َأن َ+ْ\ِت1َ ِ��Bَ�ْْ*ِ� َأْو َأْ�ٍ� �3ْ,ِ�ِ>(ِ  
Fe asâllâhu ey ye’tiye bil fethi ev emrim min indih iy (Maide / 52) 

Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder veya katından  bir emir (i ş) getirir. 

 َوِ)<َ�ُ
 �Bَ�َِتُ� اْ�َ�ْ;ِ� 7َ َ+ْ�َ'6َُ$� ِإ7� ُه#
Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve (En’âm / 59)  

Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası bilmez. 

��ْ�َ_3D َوَأEَ 8َCْ;ُ� ا�Bَ�ِْتِ_;َ,ِ �>َ�ِ#ْ�َ ,َ;ْ��َ<� اْ%َ*ْ� َ�ْ;َ<َ<� َوَ� َر
Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve e nte hayrul fâtihiyn (A’raf / 89)  

Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hük met. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. 

�َ�َ :$ِ;ْ'َ(َ �>َ_ْ*َBَ�َ ْا#Kَ�َآ�ٍت �3َ, ا�!��6َء َواWَْرِضَوَ�ْ# َأن� َأْهَ� اKُ�َْ�ى �َ�ُ<#ْا َوات  
Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav le fetahnâ al eyhim berekâtin mine’s-semâi vel 

ard. (A’raf / 96)  
(O) ülkelerin halkı inanıp (Allah'ın azabından) kor unsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden 

bolluklar açardık 

َتْ!َ*Bِْ*ُ_#ْا َ%Kَْ� َ��ءُآُ: اBَ�ْْ*ُ�ِإن   
İn testeftihû fe kad câekumul feth (Enfâl /19)  

Fetih istiyorsanız, i şte size fetih gelmi ştir. 

 َو6�َ�� َ%َ*ُ_#ْا َ�َ*�َ)ُ$ْ: َوَ�ُ�وْا ِ��dََ)َ*ُ$ْ: ُرد�ْت ِإَ�ْ;ِ$ْ:
Ve lemmâ fetehû metâahum vecedû bidâatehum ruddet i leyhim  (Yûsuf / 65)  

Derken yüklerini açtılar ve sermayelerini kendileri ne geri verilmi ş olarak buldular. 

��ٍر َ)ِ<;ٍ� �َ aَب ُآ��Eَْا َو#_ُ*َBْ*ََواْس 
Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin aniyd  (İbrâhîm /15)  

(Peygamberler, dü şmanlarına kar şı) fetih istediler ve her zorba inatçı hüsrana u ğradı. 

�� �3َ, ا�!��6َء َ%a'xَ#ْا ِ%;ِ� َ+ْ�ُ�ُ�#َنً�� َوَ�ْ# َ%َ*ْ_َ<� َ)َ'ْ;ِ$: َ
Ve lev fetahnâ aleyhim bâben mine’s-semâi fe zallû f iyhi ya’rucûn (Hicr / 14)  

Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksa lar 

�#ِنُ� َ��َل َرب3 ِإن� َ�ْ#1�ِ َآ5
,َ;>ِ�ِTْ6ُ�ْ1�ِ ِ�َ, ا��3ِ<1 َوَ�, �Cََو �_ً*ْ%َ :ْ$ُ>َ;ْ��ْ;ِ<1 َوََ �ْ*َ%ْ�%َ 

Kâle rabbi inne kavmiy kezzebûn. Feftah beyniy ve bey nehum fethav ve necciniy ve 
mem maiye minel mu’miniyn .(Şuarâ / 117-118) 

Nuh: «Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla itham etti.» «Artık benimle onların arasında sen 
hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar .» 

�ِ�ْ���ِس ِ�, ر�ْ"Gَ!ِ6ْ�ُ �'َ%َ Iٍ6َ َ�َ$� َوَ�� ُ+Gْ!ِ6ْ َ%َ'� ُ�ْ�ِسَ� َ�ُ� ِ�, َ>'�ِ �ُ�
 َ�� َ+Bَْ*ِ� ا�'ِ
 َوُهَ# اZُ+Zِ�َ�ْ اْ�َ_4ِ;ُ:
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Mâ yeftehillâhu li’n-nâsi min rahmetin fe lâ mumsik e lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile 
lehu min ba’dih, ve huvel aziyzul hakiym (Fâtır / 2) 

Allah, insanlara rahmetinden neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar 
kısarsa, onu da, ondan sonra salacak yoktur. O, çok  güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 

�$َ��& ِإَذا َ��ُؤوَه� َوُ%ِ*َ_8ْ َأْ�َ#اُ*"َ 
Hattâ izâ câuhâ ve futihat ebvâbuhâ (Zümer / 73)  

Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır. 

%َ ��Cِإ�>ً; ِa� �_ً*ْ%َ Gَ�َ �>َ_ْ*َ  
İnnâ fetahnâ leke fetham mubiynâ. (Fetih / 1)  

Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik. 

� ً+�ِ�َ �_ً*ْ%َ :ْ$ُ� َوَأَث�َ
�$َCَ5ُوEُ\ْ+َ َ�ًة;gَِآ :َCِ��َ�ََو 

Ve esâbehum fethan kariybâ, Ve megânime kesiyretey ye’huzûnehâ. (Fetih / 18-19)  
Ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmı ştır. Ve onları alacakları birçok ganimetlerle de 

ödüllendirdi. 

�ٍ6ِ$َ>ْa� �6َء� َ%Bََ*ْ_َ<� َأْ�َ#اَب ا�!��6َء ِ
Fe fetahnâ ebvâbe’s-semâi bi mâim munhemir. (Kamer / 11)  

Biz de bo şalan bir su ile gö ğün kapılarını açtık. 

 UْCٌَ� �3َ, ا�'�ِ� َوَ%ْ*ٌ� َ�ِ�+�
Nasrum minallâhi ve fethun kariyb. (Saff / 13) 

Allah'tan yardım ve yakın bir fetih 

�� َوُ%ِ*َ_8ِ ا�!��6َء 8ْCَ�4َ%َ َأْ�َ#اً
Ve futihati’s-semâu fe kânet ebvâbâ. (Nebe / 19) 

Gök de açılmı ş, kapı kapı olmu ştur . 

�ُ*ْBَ�َْوا �ِ� ِإَذا َ��ء UْCَُ� ا�'
İzâ câe nasrullâhi vel feth. (Nasr / 1) 

Allah'ın yardımı ve fetih geldi ğinde 

AYET-İ FETİH’İN TOPLAM OKUNU ŞU: 
Bismillahirrahmanirrahiym. 

Fe asâllâhu ey ye’tiye bil fethi ev emrim min indih iy. Ve indehu mefâtihul gaybi lâ 
ya’lemuhâ illâ huve. Rabbeneftah beynenâ ve beyne k avminâ bil hakkı ve ente hayrul 
fâtihiyn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav le fetahnâ aleyhim berekâtin mine’s-
semâi vel ard.  İn testeftihû fe kad câekumul feth Ve lemmâ fetehû m etâahum vecedû 
bidâatehum ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü  cebbârin aniyd. Ve lev fetahnâ 
aleyhim bâben mine’s-semâi fe zallû fiyhi ya’rucûn. Kâle rabbi inne kavmiy kezzebûn. 
Feftah beyniy ve beynehum fethav ve necciniy ve mem  maiye minel mu’miniyn. Mâ 
yeftehillâhu li’n-nâsi min rahmetin fe lâ mumsike l ehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile 
lehu min ba’dih, ve huvel aziyzul hakiym. Hattâ izâ câ uhâ ve futihat ebvâbuhâ. İnnâ 
fetahnâ leke fetham mubiynâ. Ve esâbehum fethan kar iybâ, Ve megânime kesiyretey 
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ye’huzûnehâ. Fe fetahnâ ebvâbe’s-semâi bi mâim  munhemir. Nasrum minallâhi ve 
fethun kariyb. Ve futihati’s-semâu fe kânet ebvâbâ.   İzâ câe nasrullâhi vel feth.  
 

Bu etkisi mücerreb ayetlerle muska hazırlamanın şartı şudur ,3 gün riyazatlı oruç 
tutulur sonra kıbleye kar şı oturulur  safran mürekkebiyle yazılır ,oruç riyazat  olursa 
çok daha iyi olur ama yoksada yazılabilir ,yazdıktan sonra ka ğıdı önünüze koyun ve 
üzerine 1001 defa Fettah okuyup üfleyin sonra ka ğıdı elinize alıp  Allâhümme yâ 
müfettihal ebvâb iftah lî hayral bâb  diyip katlayın her katlayı şınızda böyle dua edin ve 
muska haline getirin ( muska katlama ve izole i şlemlerini de uygulayın ) her gün bir 
kere muskayı avuçlarınızın içine alıp bu ayetleri ok uyun Allah tüm hayır kapılarını 
açacaktır in şallah ,i ş bereket rızık evlilik kısmet gibi niyetler için müt hiş bir 
uygulamadır bir tavsiyemde muska elinize okurken bu okumayı bir bardak suya 
yapmanız ve her ayet bitiminde su dalgalanacak şekilde hoh diye suya nefes etmeniz 
ve okuma sonunda bu suyu içmeniz ve biraz  avucunuza d öküp yüzünüzü 
ıslatmanızdır . 
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                                      Rızık Ve  Fet ih dairesi  

 
Vefk’teki De ğerler ; 
5-12-7=24 
1o-8-6= 24 
9-4-11=24 
Vefk’teki çizgiler : Kavlehû’l-Hak ve Lehu’l-Melik 
Vefk’in Üstünde; Allâh, Muhammed, Abdullâh 
Sağında; Ömer (Cebrâil) Solunda; Ali (Mikâil) Altında; Osman 
Zu’l-celâl-i ve’l-ikrâm. 
Birinci Halka; Kerîm, Basıt, Vedud, Vacid, Vehhab, Fettâh, Rezzâk 

İkinci Halka; 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve ezzin fî’n-nâsi bil ha cci ye’tûke ricâlen ve alâ 
kulli dâmirin ye’tîne min kulli feccin amîk. (Sûretu’l-Hâcc/27) 
Ye’tîne min kulli feccin amîk. 
Ye’tîne min kulli feccin amîk. 
Li yeşhedû menâfia lehum. (Sûretu’l-Hâcc/28) 
Li yeşhedû menâfia lehum. 
İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ Li ya ğfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike 
ve mâ teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdi yeke sırâtan mustekîmâ. 
(Sûretu’l-Feth/1-2) 
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                                           Kalpleri  Cezbetme Duâsı 
 defa okunur. 

 &ْT!�َ َو S�ِ َواْ;ِ'ْب S�ِ 2ْT!�َ َو S�ِ 6ْTOّ�ُٰ��� َس�َا
ُ�ُ�َب 1َِ��ِدَك َأْ;Iِ�َ!َ& ِ�َ& اْ�T&gِ َواْ�kِْنِ�  S�ِ
 Gِ�َEِ��َ�اGِ�َEِ:�ا�اGِ��=َ�َ�ْ�$ِ �ْ6َُهMِاَ3َ S�ِ "ْ�ِ;َْوا

 1ََ�ی ا�:�َواِم ِ$َ:َواِم

��ِر  َ$ْCَ�ِْب َواا���ْ!2ِ َوا���َ��ِر َأْنT��َ�ُ 7َُ" اْ�ُ�ُ�
 َ�� ���Pَ ��َ Fُ�Fِ1َُر َ�� َ;ِ�!2ُ َ�� َ;���ُر 

َ�� Iِ�ُ!ُ& َ�� َس	��ُر ُاْنُ�6ِْنS َنْ�6ًا Fً�Fِ1َا 
 SEَِأ1َْ:ا Yَ!�ِ;َ َوا3ُْ'ْل ��َ!ْ�ِ�ُ �=ً	ْ
َ S�ِ nْ	َ
َواْ

:َ
��6َْن�ُهْ� َتْ:ِ�!6ًا َو َص��ی ا�Qَ'ْ3ِ Aُٰ�ًّن� َآِ�!6ًا َ
�1َٰی َس!Tِ:َن� ُ�َ=��ٍ: َو �1َٰی ِH�Aِ َو َصْ=Aِ�ِ َو 

 َس��َ�

Allahumme sehhir lî ve meyyil lî, veczib lî, ve leyyillî kulûbe ibâdike 
ecmaîne minel cinni vel ins, veclib lî havâtirahum bil 
mehabbetiddâimeti kâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr, 
ente mukallibul kulûbi vel ebsâr, ya azîzu ya gaffâr! ya celîlu ya 
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cebbâr! ya muînu ya settâr! unsurnî nasran azîze, vefteh lî fetham 
mubiyne, vehzul cemîa e'dâi hizlâ nen kebîra, feddemernâhum 
tedmîra, ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve ala âlihi ve 
sahbihi ve sellem 

"Ey Allah! Cinlerden ve insanlardan oluşan tüm kullarinin kalplerini 
bana musahhar eyle. Bana meyilli, cezbeli ve yumuşak eyle. Gece 
ve gündüz devam ettikçe dâim ve kâim olan bir muhabbete tüm 
kullarinin akıl ve fikirlerini bana celbeyle. 
Nitekim kalpteri (istediği tarafa) çeviren ancak Sensin. Ey izzet 
sahibi! Ey çok bağışlayan! Ey çok yüce! Ey istediğini zorla da olsa 
yaptıran! 
Ey yardım eden! Ey çok örten! Bana güçlü bir yardımla yardım et. 
Aşikâr bir fetih müyesser eyle. 
Tüm düşmanlarımı `Biz onları tam bir ihlâk ile helâk ettik' (isra 
Sûres:6'dan) (kavl i şerîfinin izzetiyle) cümle düşmanlarımı kahreyle. 
Allah-u Te`âlâ Efendimiz Muhammed'e ve âli ashâbına salât-ü selâm 
eyleye." 

 
Şeyh-i Ekber Muhyiddîn İbni Arabî (Kuddise sirruhû)ya ait olan bu 
duayı günde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirileceği 
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Kuddisesirruhü)ya ait 
"Mecmû'atü'l-ahzâb" isimli eserde zikredilmiştir.yazılıp taşınması ve 
öyle okunmasının daha etkili olduğu söyleniyor . 
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                            Kitaptaki Çelişkiler Ve Ek bilgiler  
 Kitapçıkta tılsımların zararlı olabilece ğine dair yazılar gördükten sonra bazı tılsımlar 
içeren formüller eklenmi ş ve buda haliyle çeli şki de ğilmi diye dü şünülmü ş olabilir . 

Hem hayır hemde evet diyebiliriz ne denmi şti anlamı bilinmeyen belli olmayan bazı 
tılsımlar ,bu size göre halen anlamı bilinemezli ğini koruyor fakat tavsiye eden ki şiye 
göre öyle de ğil örne ğin rızık kalemiyle yazılmı ş Rezzak esmasının ilginç çizgiler 
içeren bir şekiller toplulu ğu şeklinde görünmesi gibi bu sebeple kaynak ve yazarı 
güvenilir olan tılsımlar eklenebilir . 

  Kitapçıkta hazırlan riyazat yap vs gibi terimler içerirken bazı yerlerde hiç biri önemli 
değildir şeklinde yazılarda geçiyor ,tabiki tüm şartlara riayet etmek ilk öncelik 
omalıdır ama sadece halis niyet ve temiz bir kalple  yazılan yapılan şeylerin oldu ğuda 
görülmü ş ve bazen 2 şekildede çalı şmış olmanın ki şiye daha büyük faydası olaca ğı 
müşehade edilmi ştir ,bazen bazı şeyler  ince ayrıntısına kadar anlatılırsa faydasınd a 
eksiklik olabilece ğide unutulmamalıdır. 

  Muskalarınızı okumaları esnasında mutlaka ellerin izde avuçlarnızın içinde ku ş 
tutarmı ş gibi tutun  tutun  zamanla bazı şeyler hiddedip tecrübenizi arttıracaksınız . 

Safran mürekkebiyle yazmayı denemi ş ama bir türlü beceremeyen ve bu sebeple 
yapması gereken hayırlı i şte  gecikme olan arkada şlarımız için bir yöneme daha 
değineyim daha öncede dedi ğim gibi bazı hocaların kulland ğı usul olan kur şun 
kalemle yazıp üzerini safran mürekkebine batırılmı ş pamukla geçmek ,veya bir ka ğıdı 
safran mürekkebi ile boyayın bu boyamayı yine pamuk  ile yapın ka ğıt kuruyunca 
üzerine kur şun kalemle yazın fakat bu durumda boya olarak kulla nılacak mürekkep 
sadece safran ve su ile yapılmı ş olmalıdır kıvamıda yerinde olmalıdır çok sulu olur sa 
kağıdı bozar ,sadece su ve safranla yapılmı ş ve yo ğun olmu ş mürekkebin rengi şu 
şekilde olur .

 

Okumak yazmaktan etkilidir demi ştik fakat bunun bazı durumlarda de ğiştiğinide 
söylemi ştik ,mesela nazar de ğmiş bir ki şiye okuma yapılması o ki şide nazarı 
kaldırabilir ama yeni olu şacak bir nazar etkisine yeterli olmaz yada sürekli olmaz 
diyebiliriz bunun için hazırlanmı ş bir muska okunduktan sonra takılırsa kalıcı çözüm 
olur .Bu durum cin musallatlarındaki durumlar içind e genelde böyledir  
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                                            Muska Örnekleri 
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Muhabbet için yapılmı ş 
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Değerli arkada şlar ileride buradakilere eklenecek çok bilgi olacak tır çok basitçe 
anlatılmasına ra ğmen anla şılmayan yerler yine olacaktır ,o kadar kontrol etme me 
rağmen eksik harf vs yine olacaktır bunlar için yada y apacağınız iş ile ilgili tam emin 
olamadıysanız bana mail atabilirsiniz ,yeni eklenen b ilgileride yine sayfalar halinde 
kitabı alan karde şlerimizle ücretsiz payla şmaya devam edece ğim .ayetleri yazmadan 
evvel elinizdeki kuranı kerim veya internetten tekra r gözden geçiriniz . 
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